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Protokoll fört vid sammanträde för vuxenutbildningsutskottet 

 

Tid   13:00 – 15:00  

 

Datum   25 november 2021 

 

Plats   Lokaler på respektive ort med utrustning för Zoom-sammanträde i LC 

Kiruna, LC Pajala, LC Jokkmokk, LC Gällivare, alternativt egen  

  Uppkoppling. 

 

 

Närvarande  Henrik Ölvebo (mp) ordförande Gällivare §§ 17 – 30 

  Leif Gramner  (kd) ledamot Pajala §§ 17 – 30 

  Mats Taaveniku(S) ledamot Kiruna  §§ 17 – 30 

  Robert Bernhardsson (s) ledamot Jokkmokk  §§ 17 – 30

  Karin Vannar  (sv) ledamot Jokkmokk §§ 17 – 30 

     

 

    

  

Övriga deltagande  Marie Kuoljok           Vuxenutbildningschef  §§ 17 – 30

  Ingela Blomstam   sekreterare  §§ 17 – 30

  Bertil Svartz  rektor  §§ 17 - 30

  Mari Carlsten   rektor  §§ 17–30 

  Susanne Andersson   rektor  §§ 17 - 30

   Roger Kero   rektor  §§ 17–30  

 

 

 

 

Underskrifter  Ordförande 

  Henrik Ölvebo  

 

  Justerare  

  Mats Taaveniku  

 

  Sekreterare 

   Ingela Blomstam  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits på Lapplands kommunalförbunds anslagstavla. 

Organ: Direktionen 

Protokoll från sammanträde: 25 november 2021 

Datum för sista e-justeringsdag: 2021-12-01 

Datum för anslags uppsättande: 2022-01-25 

Datum för nedtagande: 2021-02-13  

Förvaringsplats för protokollet: Lapplands gymnasium Jokkmokk 
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16§  Mötets öppnande  

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

17§  Fastställande av dagordning  

Dagordningen godkännes och lägges till handlingarna 

 

18§  Val av justerare 

Att justera protokollet jämte ordförande väljs Mats Taaveniku  

19 §  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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20 § Ekonomisk uppföljning 

 

Marie Kuoljok föredrar uppföljning resultat januari – oktober 2021 i enlighet med bilaga 1.  

 

Förslag till beslut  

 

Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

- Att lägga informationen till handlingarna  

 

 

Beslut 

Vuxenutbildningsutskottet beslutar  

 - Att lägga informationen till handlingarna 
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21 §  Antagning vårdbiträde  

 

Mari Carlsten föredrar för antagning av vårdbiträde med sista ansökningsdag 2021-11-19 i enlighet 

med bilaga 2. Antalet behöriga sökanden var 4.  

 

 

Förslag till beslut  

 

Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

- Att anta 4 st behöriga sökanden i Kiruna   

 

 

Beslut 

 

Vuxenutbildningsutskottet beslutar  

 - Att anta 4 st behöriga sökanden i Kiruna   
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22 § Tillsyn yrkesförarutbildningen  

 

 

Ingela Blomstam föredrar för tillsynsrapporten för yrkesförarutbildningen.  

 

 

Förslag till beslut  

 

Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

- Att lägga informationen till handlingarna  

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

beslut.  

 

Förslag till beslut  

 

Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

-  Att lägga informationen till handlingarna  

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

beslut. 
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23 § Koordinerad kraftsamling  

 

Marie Kuoljok föredrar för koordinerad kraftsamling och det arbetet som bedrivits under året. 

. 

 

 

 

Förslag till beslut  

 

Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

- Att arbeta för en projektansökan för fortsatt arbete med att öka tillgången till eftergymnasiala 

utbildningar för näringslivet och offentlig sektor  

- Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet att lägga information om projektet  

koordinerad kraftsamling med godkännande till handlingarna  

 

Förslag till beslut  

 

Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

-   Att arbeta för en projektansökan för fortsatt arbete med att öka tillgången till 

eftergymnasiala utbildningar för näringslivet och offentlig sektor  

- Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet att lägga information om projektet  

koordinerad kraftsamling med godkännande till handlingarna 
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24 § kvalitetsgranskning YH  

 

 

Susanne Andersson föredrar för kvalitetsgranskning YH. Utbildningarna vattenkraftstekniker och 

bergmaterialingenjör ska granskas under november / februari.  

 

Områden som granskas är:  

1. Ledningsgruppen – hur väl fungerar den och bidrar den till att utbildningens syfte uppfylls?  

2. Lärande - har anordnaren en väl fungerande process så att både praktiska och pedagogiska 

förutsättningar finns för de studerande? 

3. Lärande i arbete – är praktiken en integrerad del av utbildningen som bygger på god 

samverkan med arbetslivet? 

4. Kvalitets- och värdegrundsarbete – är kvalitetsarbetet tydligt formulerat och transparent och 

ger anordnaren alla lika möjlighet att verka och delta i utbildningen? 

 

 

 

Förslag till beslut 

Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

-Att lägga informationen till handlingarna. 

 

-Att följa upp resultatet på kvalitetsgranskningen på nästkommande vuxenutbildningsutskott.  

Beslut:  

-Att lägga informationen till handlingarna. 

 

-Att följa upp resultatet på kvalitetsgranskningen på nästkommande vuxenutbildningsutskott.  
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25 § LINN-Lärcentrum i norra Norrland 2021 

 

Susanne Andersson föredrar för LINN – Lärcentrum i Norra Norrland 2021. Susanne informerar kring 

det arbetet som har bedrivits för att utveckla våra lärcentrum i projektet samt information om 

kommande ansökan för 2022.  

 

 

Förslag till beslut 

Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

- Att lägga informationen om LINN med godkännande till handlingarna. 

 

Beslut:  

Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

- Att lägga informationen om LINN med godkännande till handlingarna. 
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26 § Ansökan statsbidrag yrkesvux 

Mari Carlsten föredrar för ansökan av statssbidrag yrkesvux enligt nedanstående bild.   

 

 

 

 
 

 

 

 

Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

-Att godkänna förslag om statsbidrag för 2022 

-Att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

 

Beslut 

Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

-Att godkänna förslag om statsbidrag för 2022 

-Att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
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27 § DUA-Delegationen för unga och nyanlända till arbete 

 

Marie Kuoljok föredrar för Dua- delegationen för unga och nyanlända till arbete 

 

Regeringen förlänger Duas uppdrag till februari 2023 och föreslår i höstbudgeten att 

delegationen ska fortsätta utlysa främjandemedel till kommunerna. 

 

"Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2022 att uppdraget för Dua förlängs till och med den 

28 februari 2023. I sin slutredovisning av uppdraget ska delegationen särskilt beskriva hur de nya 

arbetsformer som utvecklats till följd av delegationens arbete ska kunna integreras i 

Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet." 

 

Regeringen föreslår också att Dua ska fortsätta utlysa främjandemedel till kommuner. 

 

"Samtidigt föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2022 att 20 miljoner kronor tillförs 2022 för 

att främja samverkan mellan kommuner och staten. Medlen utlyses av Dua och kan sökas av 

företrädesvis kommuner för att täcka delar av kostnader för samverkan." 

 

 

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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28 § Mötesdatum 2022 

 

 

Förslag på mötesdatum 2022 

- 17 Februari 10.00-12.00 

- 24 Maj 10.00-12.00 

- 27 November 10.00-12.00 

 

Beslut  

Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 § Övriga frågor 

 

Efter avslutat möte kommer respektive lärcentrachef att redovisa de lokala kvalitetsredovisningarna på 

respektive ort, lärcentrachef skickar ut länk till för er kommunvisa diskussioner 
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TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: 2162C89A-3C88-408E-9A72-DDDC0AB668C2. Page 14 of 16.



 Vuxenutbildningsutskottet  

15 
 

30 § mötets avslutande  

 

Ordförande tackar för dagens möte och önskar samtliga deltagare en fortsatt bra dag.  
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