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 Protokoll fört vid sammanträde för vuxenutbildningsutskottet  

 
 
Tid  torsdag 17 februari 2022 kl. 10.00 – 12.00 
 
Plats   Distansmöte via Teams  
  
 
 
Närvarande  Henrik Ölvebro (mp) ordförande Gällivare §§ 31 – 46 

Karin Vannar (sv) ledamot           Jokkmokk       §§ 31 – 46 
Ulrica Hammarström (s) ledamot Pajala §§ 31 – 46 

  Mats Taaveniku (s) ledamot  Kiruna             §§ 31 – 46 
Robert Bernhardsson             ledamot Jokkmokk §§ 37 – 46                                

   
Stefan Sydberg (m) ej tj. ledamot Kiruna 
Jeanette Wäppling (v) ej tj. ledamot   Gällivare 
Leif Gramner (kd) ej tj. ledamot  Pajala 

 
    

  
Övriga deltagande  Marie Kuoljok  vuxenutbildningschef  §§ 31 – 46
  Ingela Blomstam rektor  §§ 31 – 46
  Roger Kero  rektor   §§ 31 – 46
  Susanne Andersson rektor  §§ 31 – 46
  Mari Carlsten                         sekreterare, rektor §§ 31 – 46
  Monica Lundkvist kommunchef Jokkmokk §§ 36 – 42 
 
 
 
 
Underskrifter Ordförande  

Henrik Ölvebro 
 

  Justerare      
Mats Taaveniku 

 
   Sekreterare  

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

 

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

 

§33 Val av justerare   
Att justera protokollet jämte ordförande väljs Mats Taaveniku. 
 

 
§34 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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§35 Redovisning behovsdialog och beslut om kursutbud för yrkesvux 
 
I enlighet med bilaga 2 föredrar Marie Kuoljok, vuxenutbildningschef, Lapplands Lärcentras 
behovsinventering. Susanne Andersson föredrar utbildningsutbudet på Lapplands Lärcentrat 
inom YH samt jobbspåren och Mari Carlsten föredrar utbildningsutbudet inom yrkesvux, 
yrkesutbildningar på gymnasial nivå.  
  
Förslag till beslut  
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet 
- Att lägga informationen om behovsdialog med godkännande till handlingarna. 
- Att enligt förslag ta beslut om utbildningsutbud på yrkesvux.  
 
Beslut 
Vuxenutbildningsutskottet beslutar  
- Att lägga informationen om behovsdialog med godkännande till handlingarna. 
- Att enligt förslag ta beslut om utbildningsutbud på yrkesvux.  
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§36 Beviljade yrkesvuxplatser 
 
Mari Carlsten rektor föredrar antalet yrkesvuxplatser som Skolverket beviljat Lapplands 
Lärcentra för 2022. 
 
Utbildningsplatser 2022 Antal 
Yrkesvux 119+51 
Yrkesvux kombination 17 
Yrkesvux buss 10 
Yrkesvux lastbil 40 
Lärling 10 

 
 
Förslag till beslut  
- Att lägga informationen till handlingarna. 

 
Beslut  
Vuxenutbildningsutskottet beslutar 
- Att lägga informationen till handlingarna. 
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§37 Förslag på övergripande mål och verksamhetsmål 2022 
 
Marie Kuoljok vuxenutbildningschef föredrar förslag till verksamhetsmål 2022 i enlighet med 
bilaga 3.  
 
Förslag till beslut  
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet 
- Att godkänna att förslag till verksamhetsmål läggs fram till direktionen för beslut. 
 
Beslut  
Vuxenutbildningsutskottet beslutar 
- Att godkänna att ett justerat förslag till verksamhetsmål enligt nedan läggs fram till 
direktionen för beslut. 
 

 Andel kursdeltagare på studieväg 2 (kurs 2B, 2C, 2D) med godkänt resultat i Komvux 
svenska för invandrare (sfi)ska ligga i paritet med eller bättre än riket. 

 Avbrott inom grundläggande vuxenutbildning ska ligga i paritet eller lägre än 
Norrbotten.  

 Avbrott inom gymnasial vuxenutbildning ska ligga i paritet eller lägre än Norrbotten. 
 80 % av kursutvärderingarna ska visa på nöjda studerande  
 80 % av de studerande på yrkeshögskola får arbete efter utbildningen 
 80% av de studerande på sammanhållen yrkesutbildning i egen regi får arbete efter 

utbildningen.  
 Inventera och synliggöra utbildningar inom samiska näringar 
 Ökad samverkan med Lapplands Gymnasium 
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§38 Antagning yrkesförare 
 
Ingela Blomstam rektor föredrar antagning yrkesförare med sista ansökningsdag 2022-02-04 i 
enlighet med bilaga 4. 
 
Antal behörigt sökande: 

• Persontransport/buss: 4st.  
• Yrkesförare godstransport 22st. 

 
Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  
- Att anta de 4 behöriga sökande preliminärt till utbildningen yrkesförare persontransport-
buss. 
- Att anta de 22 behörigt sökande preliminärt till utbildningen yrkesförare godstransport.  
 
Beslut 
Vuxenutbildningsutskottet beslutar 
- Att anta de 4 behöriga sökande preliminärt till utbildningen yrkesförare persontransport-
buss. 
- Att anta de 22 behörigt sökande preliminärt till utbildningen yrkesförare godstransport.  
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§39 Avbrott SFI elev 
 
Mari Carlsten rektor föredrar ärendet i enlighet med bilaga 5.  
 
Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  
- Att utbildningen i SFI ska upphöra från 31 mars 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 31 mars 2022 för ovan nämnda elev då eleven inte 
gör tillfredställande framsteg och saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
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§40 Projekt 
 
-Koordinerad kraftsamling för högre studier i Norrbotten 

Marie Kuoljok vuxenutbildningschef redogör för projektet.  
Workshop i Arvidsjaur. Målet med dagarna var att få till ett underlag för en gemensam 
projektansökan för fortsatt arbete med att öka tillgången till eftergymnasiala utbildningar både 
för näringsliv och offentlig sektor.  

På gång inom högskoleområdet: 
Digital utbildningsmässa 
Fortsatt samarbete med Socionomprogrammet (distans) vid Umeå universitet. Kommunerna 
har bjudits in till digitala arbetsmarknadsdagar för att presentera sina verksamheter och 
möjlighet till rekrytering av sommarpersonal och nyutexaminerade samt erbjuda praktikplats. 
Ytterligare arbetsmarknadsdagar kommer under våren 2022.  
 
-MOD 
Bertil Svartz rector redogör för projektet 
ESF-projekt 2020-03-01 – 2022-08-31 
Projektmål: Öka deltagarnas möjlighet att gå vidare till arbete eller fortsatta studier.  
Totalt 80 deltagare i våra fyra kommuner fördelat på 4 omgångar, 82% måluppfyllelse.  
 
 -LINN, Lärcentra I norra Norrland  
Marie Kuoljok vuxenutbildningschef redogör för projektet. 
 
Skolverksprojekt Utveckla lärcentrat.  
LINN 2021 
Under 2021 har vi genom projektet tex infört en chattfunktion på hemsidan för frågor till syv, 
ny hemsida för marknadsföring av utbildningar i Norrbotten www.studerainorrbotten.se, 
nätverk för sfi-lärare, språkombudsutbildare. 
 
LINN 2022 
Stöd för lärande: 7 miljoner kronor för kommunerna i Norrbotten och Västerbotten. Stärka 
lärcentrum som nav och mötesplats och sänka trösklarna för utbildning och utveckling för fler 
medborgare genom resurser och insatser som ger stöd för lärande.   
 
Digitala ekosystem: 3.5 miljoner kronor. Lärcentrum i Norrbotten och Västerbotten ska ligga i 
framkant med tillgång till teknisk utrustning för att tillgängliggöra flexibla och likvärdiga 
lärmiljöer, fortbilda personal inom fjärr- och distansundervisning och utveckla digitala 
tjänster/plattformar, exempelvis utveckling av e-vägledning och digital marknadsföring av 
utbildningsutbud. 
 
Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  
- Att lägga informationen till handlingarna. 

  
Beslut  
Vuxenutbildningsutskottet beslutar 
- Att lägga informationen till handlingarna. 
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§41 En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt 
 
Marie Kuoljok vuxenutbildningschef föredrar punkten. 
 
Börjar gälla 1 augusti 2022 och innebär att kommunerna ska vara skyldiga att erbjuda vissa 
nyanlända som tar del av insatser inom det så kallade etableringsprogrammet en 
sammanhållen utbildning inom komvux. Kravet på att ta del av utbildning brukar kallas 
utbildningsplikt. Utbildningen ska omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan i 
genomsnitt och följa en plan som är beslutad av hemkommunen. Utbildningsplanen ska 
innehålla uppgifter om utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll. 
 
Antal elever 2022-01-20 idag som det berör:  

• Pajala: Etableringsprogrammet 6 elever, övriga elever på SFI 15 stycken 
• Jokkmokk: Etableringsprogrammet 7 elever, övriga elever 17 stycken 
• Gällivare: Etableringsprogrammet 31 elever, övriga elever på SFI 61 stycken 
• Kiruna: Etableringsprogrammet 17 elever, övriga elever på SFI 151 stycken 

 
Förslag på utbildningsplan presenteras vid nästa vuxenutbildningsutskott.  
 
Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  
- Att lägga informationen till handlingarna. 

  
Beslut  
Vuxenutbildningsutskottet beslutar 
- Att lägga informationen till handlingarna. 
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§42 Skyddad yrkestitel undersköterska samt information om äldreomsorgslyftet 
 
Mari Carlsten rektor föredrar, undersköterska blir en skyddad yrkestitel.  
Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Detta innebär att det 
kommer att behövas ett bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och 
omsorg. Grunden för att få ett bevis är en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från 
gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.  
 
Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  
-Att uppdra åt lärcentra att ta fram en metod för validering mot vårdbiträde i LC regi.  
-Att ta fram och delge ett material åt kommunerna hur man kan studera och validera till 
undersköterska i kombination med arbete samt möjlighet till stöd i studiehörna.  
 
Beslut  
Vuxenutbildningsutskottet beslutar 
-Att uppdra åt lärcentra att ta fram en metod för validering mot vårdbiträde i LC regi.  
-Att ta fram och delge ett material åt kommunerna hur man kan studera och validera till 
undersköterska i kombination med arbete samt möjlighet till stöd i studiehörna.  
 
 
  
  

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: 87ACD514-6645-4FC7-A69B-7615562542CA. Page 11 of 33.



Vuxenutbildningsutkottet 2022-02-17                              

  Sida 12 av 15 
 

 
§43 Aktuellt från CSN 
 
Marie Kuoljok vuxenutbildningschef föredrar nyheter från CSN. 
Omställningsstudiestöd: för att underlätta för de som arbetar att ställa om sin kompetens. 
Höjd åldersgräns: rätt till studiemedel höjs från 56 till 60 år. 
Körkortslån: ett lån från CSN för att kunna ta ett svenskt körkort. 
 
Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  
- Att lägga informationen till handlingarna. 

  
Beslut  
Vuxenutbildningsutskottet beslutar 
- Att lägga informationen till handlingarna. 
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§44 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
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§45 Nästa vuxenutbildningsutskott  
 
Förslag till beslut 
- Att kommande sammanträden i vuxenutbildningsutskottet genomförs den 24/5 samt 25/11 
klockan 10:00 – 12:00 
 
Beslut 
Vuxenutbildningsutskottet beslutar  
- Att kommande sammanträden i vuxenutbildningsutskottet genomförs den 24/5 samt 25/11 
klockan 10:00 – 12:00 
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§46 Mötets avslutande  
 
Ordförande tackar för dagens möte.   
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