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 Protokoll fört vid sammanträde för vuxenutbildningsutskottet  

 

 
Tid  fredag 25 november 2022 kl. 10.00 – 12.00 
 
Plats   distansmöte via Teams  
  

 

 
Närvarande  Henrik Ölvebro (mp) ordförande Gällivare §§ 62–73  

Ulrika Hammarström (s)  ledamot Pajala §§ 62–73 

Robert Bernhardsson (s)        ledamot Jokkmokk §§62–73 

Stefan Sydberg (m)                ledamot Kiruna             §§ 70–73 

Mats Taaveniku (s)                ledamot  Kiruna       §§ 70–73 

 

Karin Vannar (sv) ej tj. ledamot   Jokkmokk         

Peter Eriksson (kd)  ej tj. ledamot Pajala   

  Jeanette Wäppling (v) ej tj. ledamot   Gällivare 

         

 

 

    

  

Övriga deltagande  Ingela Blomstam   rektor    §§ 62–73

  Roger Kero  rektor   §§ 62-73

  Susanne Andersson rektor  §§ 62-73

  Mari Carlsten                         rektor, sekreterare §§ 62-73

    

 

 

 

Underskrifter Ordförande  

Henrik Ölvebro 

 

  Justerare      

Ulrika Hammarström 

 

  Sekreterare  

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

 

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

 

§64 Val av justerare   
Att justera protokollet jämte ordförande väljs Ulrika Hammarström 

 

 

§65 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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§66 Skolinspektion Gällivare 
 

Ingela Blomstam rektor föredrar för Skolinspektionens granskning 2022 av kommunal 

vuxenutbildning för invandrare kurs C och D studieväg 2 och 3.  

 

Temat för granskningen var i vilken utsträckning Komvux SFI stimulerar elevernas möjlighet 

att lära sig och utveckla ett funktionellt språk som grund för kommunikation och aktivt 

deltagande i vardags-, samhälls-, studie och arbetsliv. De frågor granskningen ska besvara är:  

 

1. I vilken utsträckning stimulerar undervisningen elevernas språkutveckling i enlighet med 

deras behov, förutsättningar och mål?  
2. I vilken utsträckning stimulerar undervisningens innehåll elevernas möjligheter att utveckla 

en allsidig språkförmåga för kommunikation och deltagande i vardags-, samhälls-, studie- 

och arbetsliv?  
 

Genomförande på plats: 
Klassrumsbesök. Intervjuer med elever med tolk, lärare och rektor. 
Resultatet sammanställs i en rapport/ beslut - återkopplas till huvudman och rektor. 
 

 

Förslag till beslut 

Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

- Att vid nästkommande möte få ta del av inspektionens yttrande angående inspektionen 

av LC Gällivare  

 

Beslut 

Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

-  Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

- Att vid nästkommande möte få ta del av inspektionens yttrande angående inspektionen 

av LC Gällivare  

 

 

  

 

  

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: 98526432-A4BC-4D23-A64B-416B2E3BB848. Page 4 of 10.



Vuxenutbildningsutskottet 2022-11-25 
 
                                

  Sida 5 av 9 
 

 

§67 Kvalitetsdialog  
 

Mari Carlsten, verksamhetsutvecklare, föredrar för kvalitetsdialogen som genomfördes för 

LKF i Kiruna den 3 november. Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM 

ville träffa skolhuvudman i hela landet. Syftet för dialogträffarna är att skapa samling och 

kraft för att utveckla och förbättra verksamheten inom tre prioriterade områden:  

- Likvärdighet 

- Kvalitet 

- Utveckling och lärande 

Ulrica Hammarström var representant från Direktionen tillsammans med 

vuxenutbildningschef och verksamhetsutvecklare, förutom LG representanter och 

förbundschef.  

  

Förslag till beslut 

Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

- Att lägga informationen om kvalitetsdialog med godkännande till handlingarna.   

  

Beslut 

Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

- Att lägga informationen om kvalitetsdialog med godkännande till handlingarna.   
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§68 DUA  
 

Susanne Andersson rektor föredrar DUA-arbetet, Delegationen för unga och nyanlända till 

arbete.  

 

Styrgruppen består av:  

- 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 

- Pia Nyberg - LC 
 

Kommunerna har möjlighet att söka medel från DUA, maximalt 100 000 per kommun, 

för att ta fram en överenskommelse tillsammans med Arbetsförmedlingen.  
 

Ansökan har gått samordnat från Jokkmokks kommun och Lapplands Lärcentra har tagit på 

sig uppdraget att samordna arbetet. LKF får de medel som blivit beviljade, 400 000.  För 

dessa medel har LKF anställt en person som kommer att samordna överenskommelsen för 

våra fyra kommuner.   
 

De första sfi-eleverna som ingår i etableringsprogrammet med utbildningsplikt har påbörjat 

sina studier på lärcentrat. Till dagens datum har 11 elever påbörjat studierna på Lapplands 

lärcentrat Gällivare, 2 i Jokkmokk, 2 i Kiruna och 1 i Pajala. 

   

 

 

Förslag till beslut 

Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

- Att lägga informationen om DUA med godkännande till handlingarna.   

 

Beslut  

Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

- Att lägga informationen om DUA med godkännande till handlingarna.   
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§69 Information yrkesvux 
 

Mari Carlsten rektor föredrar punkten yrkesvux.  

 

Statsbidrag Sökta och upparbetade 2022 Sökta 2023 
Yrkesvux 106 platser (Skolverket) + 45 platser 

(medfinansierat av LC)  

 

109 upparbetade platser 30/6 2022 

124 platser (Skolverket) + 53 platser 

(medfinansierat av LC)  

Yrkesförare Sökt och beviljats:  

40 lastbil + 10 buss 
 

210830-220304, 5 bussförare  
210830-220617, 21 lastbil 
 

220404 – 221007, 2 bussförare 
220404 – 230120, 12 lastbil 
 

220912 – 230317, 8 bussförare 
220912 – 230630, 19 lastbil 
 

Sökt: 40 godstransport/lastbil + 10 

persontransport/buss  

 

Beviljats: 22 godstransport/lastbil  

5,5 persontransport/buss 
 

(Det är inget krav på medfinansiering på 

yrkesförare) 

Lärling 10 platser 

3 upparbetade platser 30/6 2022  

10 

 

 

 

 

Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet 

- Att lägga informationen om yrkesvux med godkännande till handlingarna.   

 

Beslut 

Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

- Att lägga informationen om yrkesvux med godkännande till handlingarna.   
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§70 Projekt 

 
Susanne Andersson rektor föredrar de projektansökningar som Lapplands lärcentra går in med 

för 2023: 

- LEVA Lyfta Erfarenhet genom Validering ESF+.  

Lapplands Lärcentrat är projektägare och  socialtförvaltningarna i LKF- kommunerna 

deltagande aktörer. Syfte bl.a. att utveckla en organisation för validering,  fler språkombud 

och marknadsföring av vårdutbildningen och vårdyrket.  

 

- Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd ESF+.  

Lapplands Lärcentra är samverkanspart och projektet ägs av Akademi Norr. 14 

kommuner, Ltu, Umu, Miun, Företagarna i Norrbotten, Företagarna i Västerbotten, region 

Västerbotten deltar. För en stärkt operativ förmåga att koordinera insatser kring 

eftergymnasial utbildning i regionen. De som bor i glesbygd ska ges bättre möjligheter att ta 

det av eftergymnasial utbildning. Kommuner och företag får genom detta bättre möjlighet att 

rekryterad utbildad personal.  

- Fonden för en rättvis omställning FRO Kompetens för stål och metallindustrin  

 Vuxenutbildningarna i Luleå, Boden, Skellefteå, LTU, Lapplands lärcentra, 

näringslivsbolagen i Luleå och Boden samt Svenskt näringsliv. Inventering av 

kompetensbehov samt befintligt utbildningsutbud. Framtagande av Mooc- och YH-kurser. 

Paketering av utbildningar och spridning. 

 

 - Skolverket Lärcentrum i norra Norrland 2023 
Lärcentrum i Norr- och Västerbotten har inför 2023 gått in med en gemensam ansökan till 

Skolverket för att utveckla lärcentru., fokus digitala ekosystem och stöd för lärande.  
 

   

Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

- Att lägga informationen om projekt med godkännande till handlingarna. 
 

Beslut 
Vuxenutbildningsutskottet beslutar  

- Att lägga informationen om projekt med godkännande till handlingarna. 
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§71 Kommande mötesdatum 
  

Förslag på mötesdatum 2023 

- 16 februari 10.00-12.00 

- 25 maj 10.00-12.00 

- 28 november 10.00-12.00 
 

  

Beslut  

Vuxenutbildningsutskottet beslutar följande mötesdatum: 

  

- 16 februari 10.00-12.00 

- 25 maj 10.00-12.00 

- 28 november 10.00-12.00 
 

 
  

  

§72 Övriga frågor 
 

Efter avslutat möte kommer respective rektor redovisa de lokala kvalitetsredovisningarna på 

respektive ort, rektorerna skickar ut länk till för kommunvisa diskussioner.   

  

  

 
§73 Mötets avslutande  

 

Ordförande tackar för dagens möte.   
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