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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Protokoll fört vid möte inom Vuxenutbildningsutskottet Lapplands kommunalförbund. 
 
Tid  Onsdagen den 7 mars 2012 klockan 13.00 – 13.30  
 
Plats Telefonmöte 
  
Närvarande  Stig Eriksson, Gällivare, ordförande 

Birger Lahti, Pajala 
 
Övriga deltagande Monica Lundkvist Renström, tf. vuxenutbildningschef Lkf  
 Tina Bäckström, sekreterare, vik. utvecklingsledare Lkf  
  Eva-Britt Junkka, rektor/lärcentrachef Lkf Gällivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter  Ordförande ……………………………………………….. 
   Stig Eriksson 
 
 
  Sekreterare ………………………………………………… 
   Tina Bäckström 
 
 
  Justerare …………………………………………………. 
   Birger Lahti 
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§ 12 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 
 
§ 13 Justerare 
 Att justera jämte ordförande valdes Birger Lahti. 
 
§ 14 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställs.  
 
§ 15 Föregående protokoll 

Föregående protokoll innehåller felaktigt namn på närvarande från Pajala, närvarande 
vid mötet var Birger Lahti.   

 
 Förslag till beslut 
 Ordförande förslår vuxenutbildningsutskottet  
 
 Att lägga föregående protokoll med namnändring med godkännande till handlingarna  
 
 Beslut 
 Vuxenutbildningsutskottet beslutar 
 
 Att lägga föregående protokoll med namnändring med godkännande till handlingarna 
 

 
 
§ 16 Förslag om antagning till särskild utbildning för vuxna i Gällivare 

Monica Lundkvist föredrar att särskild utbildning för vuxna, särvux, har sista 
ansökningsdag 28 februari inför kommande läsår. Under läsåret 2011/2012 har 9 
elever deltagit i särvux-undervisning och lärarresursen har varit 50 %. Till läsåret 
2012/2013 finns 13 sökande. Enligt Skollagen är kommunen skyldig att erbjuda särvux 
till de elever som ansöker om utbildningen och är behöriga sökande. 
  

 Elever som fortsätter 
En elev, träningsskolekurser 
En elev, grundsärskolekurser 
Sex elever, gymnasiesärskolekurser 

 
Nya sökande 

 Två elever, träningsskolekurser 
En elev, träningsskole- och gymnasiesärskolekurser 

 En elev, grundsärskolekurser 
En elev, gymnasiesärskolekurser 
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 Förslag till beslut 

Ordförande föreslår Vuxenutbildningsutskottet  
 

Att anta ovanstående sökande 
 

Att ge delegation till Eva-Britt Junkka att anta eventuell sen ansökan från befintliga 
elever  
 
Beslut 
Vuxenutbildningsutskottet beslutar 
 
Att anta sökande enligt förslag till beslut 
 
Att ge delegation till Eva-Britt Junkka att anta eventuell sen ansökan från befintliga 
elever 

 
§ 17 Förslag om antagning till Yrkesförarutbildning i Kiruna 

Monica Lundkvist föredrar att det till Yrkesförarutbildningen i Kiruna har inkommit 
totalt 55 ansökningar. 6 personer har lämnat ofullständig ansökan, 6 personer har 
dragit tillbaka sin ansökan, 7 personer har delar av utbildningen avklarad (C-kort) och 
18 personer bedöms i ansökan inte uppfylla kriteriet: ”svag ställning på 
arbetsmarknaden” då de i ansökan uppgivit att de har tillsvidareanställning. 

  
18 personer konkurrerar om de 16 platserna till utbildningen. 

  
Vid antagning till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning skall föreskrifter enligt 
skolverket förordning om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (SFS 
2009:43) inom kommunal vuxenutbildning gälla. Enligt 1§2 gäller förordningen för 
utbildningar som påbörjas under tiden den 15 mars 2009 – den 31 december 2013.  

 
Enligt 3 § i förordningen (SFS 2009:43/SFS 2010:2017) skall följande kriterier beaktas 
om samtliga behöriga sökanden inte kan tas emot till utbildningen, ”företräde ges till 
den som oavsett tidigare utbildningar har en svag ställning på arbetsmarknaden”. 
 

 
Förslag till beslut 

 Ordförande föreslår Vuxenutbildningsutskottet besluta 
  

Att behöriga sökande till utbildningen delas in i två urvalsgrupper 
Urvalsgrupp 1: födda 86 och yngre 
Urvalsgrupp 2: födda 85 och äldre 

 
Att behöriga sökande som ej antas placeras i reservgrupp 1 och att behöriga sökande 
med delar av utbildningen avklarad placeras i reservgrupp 2.  

  
Att ge Peter Palo delegation att vid lediga platser i antagningsgrupp 1 lotta platserna 
bland behöriga sökande med tillsvidareanställning. 

  
Att anta följande sökande till Yrkesförarutbildningen, (namn föredras på 
sammanträdet). 
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 Antagningsgrupp 1  

Åtta sökande födda 1986 och senare och som saknar tillsvidareanställning 
 

Antagningsgrupp 2: 
Åtta sökande födda 1986 och tidigare och som saknar tillsvidareanställning 
 
Att följande sökande placeras i reservgrupp 
Reservgrupp1: 
Två sökande som saknar tillsvidareanställning 

 
Reservgrupp 2 
Tre sökande med delar av utbildningen avklarad.  

 
 Beslut 
 Vuxenutbildningsutskottet beslutar 
 

Att behöriga sökande till utbildningen delas in i två urvalsgrupper 
Urvalsgrupp 1: födda 86 och yngre 
Urvalsgrupp 2: födda 85 och äldre 

 
Att behöriga sökande som ej antas placeras i reservgrupp 1 och att behöriga sökande 
med delar av utbildningen avklarad placeras i reservgrupp 2.  
 
Att ge Peter Palo delegation att vid lediga platser i antagningsgrupp 1 lotta platserna 
bland behöriga sökande med tillsvidareanställning. 

 
Att anta sökande till Yrkesförarutbildningen enligt förslag till beslut 

 
 
§ 18 Avslut 
 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 


