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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Protokoll fört vid sammanträde för gymnasienämnden 2015-10-21
Protokoll fört vid sammanträde för gymnasienämnden för Lapplands Gymnasium.
Tid

Onsdagen den 21 oktober 2015 kl 10.00.

Plats

Hjalmar Lundbohmsskolan, Kiruna, Konferensrummet.

Närvarande

Eva Eriksson (s)
Karl-Erik Taivalsaari (v)
Bernt Nordgren (ns)
Åke Johdet (s)
Birgitta Siljelöf (s)
Eva Esberg (kd)
Thomas Määttä (s)
Anna-Greta Kvickström (s)
Evgeny Krakov (s)
Gunnar Selberg (c)

Övriga deltagande

Bert-Olov Ström, gymnasiechef, Lapplands Gymnasium
Per Wennebjörk, biträdande gymnasiechef, Lapplands Gymnasium
Annelie Uusitalo, handläggare, Lapplands Gymnasium
Anna Lanttö, administrativ planerare, Lapplands Gymnasium
Malin Hörnström, controller, Lapplands Gymnasium
Marianne Stöckel, rektor, Lapplands Gymnasium

Underskrifter

Ordförande
Åke Johdet
Sekreterare

Gällivare
Gällivare
Gällivare
Pajala
Jokkmokk
Pajala
Kiruna
Jokkmokk
Pajala
Kiruna

Annelie Uusitalo

Justerare
Justerare

Evgeny Krakov
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Gymnasienämnden inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 15 10 21
Datum for anslags uppsättande:

il 0 0

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: Lapplands Gymnasium, Laestadiusskolan, Biblioteksvägen 1, Pajala
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§ 98 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet för öppnat.
§ 99 Val av två justerare
Gymnasienämnden beslutar
Att välja Bernt Nordgren och Evgeny Krakov till justerare.
§ 100 Förslag till dagordning
Dagordningen är utskickad i samband med kallelsen till sammanträdet.
Under punkt §113 Övriga frågor anmäldes följande tillägg:
b) Samarbete mellan grund- och gymnasieskolor
c) Rapport gällande vård- och omsorgsprogrammet
d) Forskningsrapport, LTU (Luleå Tekniska Universitet)
Gymnasienämnden beslutar
Att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg.
§101 Delgivningar
Gymnasiechefen redovisar delgivningar för Lapplands Gymnasium.
Gymnasienämnden beslutar
Att lägga delgivningarna till handlingarna.
§ 102 Delegationsbeslut
Gymnasiechefen redovisar delegationsbesluten enligt bilaga 1. Besluten om
anställningarna följer delegationsordningen.
Gymnasienämnden beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.
§ 103 Ansökan NIU
Rymdgymnasiet i Kiruna har tidigare haft tillstånd till skidgymnasieutbildning med
inriktningarna freeskee och snowboard. Frågan för beslut är om Lapplands gymnasium
ska driva skidgymnasieutbildningen med Gällivare som lokaliseringsort.
Gymnasienämnden beslutar
Att uppdra till förvaltningen att utreda hur många orter inom riket som har NIU med
inriktningarna freeskee och snowboard. Hur ser söktrycket ut för dessa utbildningar på
dessa orter under de senaste fem åren och hur ser kostnaderna ut för tränare och för att
bedriva utbildningen på Dundret i Gällivare.
§104 Antagning ht 2015
Biträdande gymnasiechef redovisar antagningssiffrorna för åren 2012-2015 för
Lapplands gymnasium.
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Gymnasienämnden beslutar
Att uppdra till förvaltningen att vid nästa nämndmöte redovisa siffror om antal elever på
fristående skolor, hur elevströmningen ser ut kommunerna emellan samt hur prognosen
över elevantal i gymnasieålder ser ut de för de närmaste fem åren.
§ 105 Organisation för läsåret 2016/2017
Gymnasiechefen redovisar förslaget för programutbudet för Lapplands gymnasium för
läsåret 2016/2017.
Gymnasienämnden beslutar
Att nuvarande organisation med samtliga programutbud ska gälla för kommande läsår
2016/2017.
§106 Nytillkommande ungdomar
Idag har asylsökande ungdomar som är mellan 18-20 år och som inte har
uppehållstillstånd ingen laglig rätt till vare sig gymnasieutbildning eller SFI. Frågan för
vidare diskussion är om Lapplands gymnasium ska erbjuda dessa asylsökande
ungdomar någon form av utbildning.
Gymnasienämnden beslutar
Att ej erbjuda gymnasieutbildning för de ungdomar som är över 18 år och som saknar
uppehållstillstånd. Gymnasienämnden uppdrar till förvaltningen att se över
möjligheterna att inom förbundet samordna någon form av utbildning för asylsökande
ungdomar. Förvaltningen uppdras att utreda hur utbildningen i så fall ska se ut, hur det
ska organiseras inom förbundet och hur kostnadsbilden ser ut.
§ 107 Handledartjänster
Fjärrundervisningen ska inom verksamheten för Lapplands gymnasium idag förstärkas
med handledartjänster. Handledarna är främst till för att sköta kontakterna med
undervisande lärare och att stötta eleverna med tekniska frågor. Tjänsterna kan även
kombineras med andra arbetsuppgifter som är antingen relaterade till IM-språk eller
annat elevsocialt arbete.
Gymnasienämnden beslutar
Att Lapplands gymnasium går vidare med tjänstetillsättningarna och att lägga
informationen till handlingarna.
§108 Ekonomisk redovisning tertial 2
Malin Hörnström, Controller, redovisar budgetläget inom Lapplands gymnasium.
Gymnasienämnden beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.
§ 109 Betygsresultat
Gymnasiechefen redovisar betygsresultaten för Laestadiusskolan, meritvärdet på
behöriga till gymnasieskola samt meritvärde för de som tar examen.
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Gymnasienämnden beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.
§110 Verksamhetsinformation- enhet 1 samt administrationsenheten vid Hjalmar
Lundbohmsskolan
Marianne Stöckel, rektor för enhet 1, Hjalmar Lundbohmsskolan presenterar de
högskoleförberedande programmen på skolan. Anna Lanttö, administrativ chef,
presenterar den administrativa verksamheten på Hjalmar Lundbohmsskolan.
Gymnasienämnden beslutar
Att uppdra till förvaltningen att skicka en förfråga till respektive kommuns chefer för
elevhälsan. Förfrågan ska gälla redovisning av elevhälsan bland gymnasieungdomar
inom Lapplands gymnasium.
§111 Delegation för unga i arbetet (DUA)
Birgitta Siljelöf informerar kring insatsen DUA för ungdomar som ej klarat
gymnasieskolan. Pengar finns avsatta till kommunerna för att jobba med ungdomar som
står utanför arbetsmarknaden och som inte klarat av gymnasieskolan. I Jokkmokk har de
utarbetat ett samverkansavtal mellan kommunen, arbetsförmedlingen och socialtjänsten
för att arbeta med dessa frågor. Ansökan ska in i början av november.
Gymnasienämnden beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.
§112 Stads- och samhällsomvandling
Gunnar Selberg informerar om kommunstyrelsens beslut kring detaljplanerna för
Kiruna stadsflytt.
Bernt Nordgren och Karl-Erik Taivalsaari informerar om processen för
samhällsomvandlingen i Gällivare och tänkt placering för utbildningslokaler för ny
gymnasieskola och lärcentra i centrala Gällivare.
Gymnasienämnden beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.
§113 Övriga frågor
b) Samarbete mellan grund- och gymnasieskolor
Små kommuner som Jokkmokk och Pajala har svårt att få utbildad personal till sina
verksamheter. Är det möjligt att kommuner köper lärartjänster av gymnasieskolorna
inom de fyra kommunerna är en fråga för utredning.
Gymnasienämnden beslutar
Att uppdra till förvaltningen att utreda om möjligheten finns till samverkan med
grundskolan inom de fyra kommunerna för att säkerställa lärarkompetensen.
c) Rapport gällande vård- och omsorgsprogrammet
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Bernt Nordgren ger en rapport kring vård och omsorgsprogrammet. Den 24 september
ska programrådet träffas på Välkomnaskolan i Gällivare där frågan kring lärlingsplatser
ska lyftas.
Gymnasienämnden beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.
d) Forskningsrapport LTU
Karl-Erik Taivalsaari informerar om projektet där attityder kring vidareutbildning bland
elever och ungdomar ska undersökas.
Gymnasienämnden beslutar
Att informationen lämnas över till förvaltningen som därmed tittar närmaie pa äiendet.
§114 Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar gymnasienämndens sammanträde.
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Bilaga 1
Gymnasienämnden 2015-10-21
Sid 1(3)

Delegationsbeslut
Gymnasiechef
Förordnande av lärare:

Henrik Lidberg, Gymnasielärare, 100 %
Hjalmar Lundbohmsskolan
Tillsvidareanställning fr.o.m. 2015-08-14
Katri Minde, Gymnasielärare, 30 %
Hjalmar Lundbohmsskolan
Allmän visstidsanställning 2015-08-31 - 2016-06-10
Siv-Britt Mella, Gymnasielärare, 100 %
Hjalmar Lundbohmsskolan
Allmän visstidsanställning 2015-06-19 - 2016-06-16
Roger Eriksson, Gymnasielärare, 100 %
Hjalmar Lundbohmsskolan
Vikariat 2015-09-15 - 2016-06-10
Pirjo Petäjäniemi, Gymnasielärare vård omsorg, 100 %
Hjalmar Lundbohmsskolan
Tillsvidareanställning 2015-09-01
Omreglerad anställning pga förändring i reglerad tid
Stina Asplund, Lärare bil/kulturhistoria/drama, 14 %
Välkommaskolan
Tidsbegränsad utökning av tjänst totalt 28 %
2015-08-15 -2016-08-19
Ulf Zakrisson, Gymnasielärare yrkesämnen, 100 %
Laestadiusskolan
Obehörig lärare 2015-08-16 - 2016-08-16
Karl-Johan Fagervall, Gymnasielärare yrkesämnen, 100 %
Laestadiusskolan
Obehörig lärare 2015-08-15 - 2016-08-15
Susanne Niemi, Gymnasielärare vård o omsorg, 100 %
Laestadiusskolan
Tillsvidareanställning 2015-09-01
Omreglerad anställning pga förändring i reglerad tid
Egon Lomaka, Gymnasielärare yrkesämnen, 65 %
Utökad sysselsättningsgrad 15 %, totalt 80 %
Bokenskolan
Obehörig lärare 2015-06-19 - 2016-06-17

Bilaga 1
Gymnasienämnden 2015-10-21
Sid 2(3)
Förordnande av övrig personal:

Ronny Sandström, Assistent, 100
Laestadiusskolan
Allmän visstidsanställning 2015-08-15 - 2016-08-15
Helen Pérez, administratör/handläggare, 100 %
Laestadiusskolan
Allmän visstidsanställning 2015-08-01 -2016-08-01

Skolledningen Bokenskolan
Skolledningen Välkommaskolan
Förordnande av övrig personal:

Monica Larsson, elevassistent, 10
Välkommaskolan
Allmän visstidsanställning 2015-08-24 - 2015-12-31
Kombineras med 90 % elevassistent

Uppsägning:

Elin Egnor, Gymnasielärare, 100 %
V älkommaskolan
Egen begäran fr.o.m. 2015-09-12

Skolledningen Hjalmar Lundbohmsskolan
Förordnande av lärare:

Henrik Lidberg, Gymnasielärare, 50 %
Hjalmar Lundbohmsskolan
Allmän visstidsanställning 2015-06-19 - 2015-08-13
Agneta Andersson, Gymnasielärare, 25 %
Hjalmar Lundbohmsskolan
Vikariat 2015-10-17 - 2015-12-22
Elin Stöckel, Gymnasielärare, 40 %
Hjalmar Lundbohmsskolan
Vikariat 2015-09-18 - 2016-03-17

Uppsägning:

Thomas Eriksson, Gymnasielärare 100 %
Hjalmar Lundbohmsskolan
Egen begäran 2015-10-31

Skolledningen Laestadiusskolan
Förordnande av lärare:

Margareta Mäki, Gymnasielärare samhällsämnen, 100
Laestadiusskolan
Vikariat 2015-08-24 - 2015-10-17
Kerstin Esberg, Gymnasielärare, 100 %
Laestadiusskolan
Vikariat 2015-10-01 -2015-10-31

Bilaga 1
Gymnasienämnden 2015-10-21
Sid 3(3)
Sofia Waara, Gymnasielärare, 100 %
Laestadiusskolan
Vikariat 2015-09-22 - 2015-10-22
Förordnande av övrig personal:

YounesWasiee, Studiehandledare, 50 %
Laestadiusskolan
Allmän visstidsanställning 2015-09-07 - 2016-03-06
Finns inte behov av mer
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Gymnasienämnden
Lapplands Gymnasium

Ansökan om tillstånd för att driva NIU utbildning inom snowboard och freeski
Vid gymnasienämndens sammanträde i december 2014 blev beslutet i frågan följande:
att Lapplands Gymnasium inte går vidare med ansökan om tillstånd för att bedriva NIU utbildning
inom skidgrenarna snowboard och freeski
att uppdra till förvaltningen att inför septembernämnden 2015 återkomma med en utredning av
behov och praktiska förutsättningarna för en ansökan om start av NIU inom skidgrenarna snowboard
och freeski senast januari 2016

Den interna utredningen har hittills pekat mot att förbundet skulle gå vidare med en ansökan
och att då ange Gällivare som lokaliseringsort. Detta för att kunna skapa samordningsvinster
och därmed hålla nere kostnaderna för utbildningen.
Då rektor för skidgymnasiet Peter Axelsson träffade grenansvariga i Sverige för snowboard
och freeski blev bilden en helt annan. Det läge som presenterades var två grenar med mycket
lågt söktryck till de befintliga utbildningarna i landet. Det har fört med sig att de orter som
idag erbjuder utbildningarna lägger en hel del tid och resurser på att hitta sökande inom landet
och även från våra nordiska grannländer. Den rekommendation som Svenska skidförbundets
grenansvariga skickade med oss var att inte gå vidare med en ansökan utan istället satsa på
kvalitén på de grenar som vi idag har samt att ansöka om RIG status för den alpina delen av
verksamheten.
Förslag till beslut:
Alt. 1: Att Lapplands Gymnasium inte går vidare med ansökan om tillstånd för att bedriva
NIU utbildning inom idrotterna snowboard och freeski
Alt. 2: AttLapplands Gymnasium går vidare med ansökan om tillstånd för att bedriva NIU
utbildning inom idrotterna snowboard och freeski och då med Gällivare som lokaliseringsort

Bert-Olov Ström, gymnasiechef
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Gymnasienämnden
Lapplands Gymnasium

Organisation läsåret 2016/2017
Inför läsåret 2016/2017 sker inga stora förändringar av antalet ungdomar i gymnasieålder.
Ekonomin i förbundet är tack vara det mycket positiva utfallet av de interkommunala
kostnaderna stabil. Även om extra besparingar beslutas av direktionen ska det inte behöva
innebära att utbudet av utbildningar behöver minskas ner inför kommande läsår.

Förslag till beslut:
Att gymnasienämnden fastställer nuvarande organisation att gälla även kommande läsår.

Bert-Olov Ström, gymnasiechef
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Nytillkommande ungdomar
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Gymnasienämnden
Lapplands Gymnasium

Nytillkommande ungdomar vid Lapplands Gymnasium
Regelverket är sådant att de ungdomar som kommer till Sverige från andra länder har rätt till
utbildning så länge de är barn, d.v.s. för Lapplands Gymnasiums del start av
gymnasieutbildning, oftast i introduktionsprogrammet IM-språk, till och med 18 års ålder.
Detta oavsett om de har uppehållstillstånd eller ej. Därefter har endast ungdomar med
uppehållstillstånd rätt att starta sådan utbildning t.o.m. det halvår de fyller 20 år. Det kan göra
att en del ungdomar blir hemmasittare till dess att ansökan om uppehållstillstånd behandlats
färdigt. Av den anledningen väcktes frågan om Lapplands Gymnasium skulle bortse från
regelverket och erbjuda alla ungdomar, oavsett status vad gäller uppehållstillstånd, utbildning
inom ramen för IM språk.
Efter att ha utrett frågan och sett i skenet av det läge som våra kommuner befinner sig i med
stor inströmning av människor från andra länder så är uppfattningen att vi idag inte klarar av
ett sådant uppdrag. Svårigheterna belyses till en del i den skrivelse från rektor Ingela
Blomstam som finns med i utskicket inför nämnden. Svårigheterna består framförallt i att
kunna rekrytera lärare med behörighet/kompetens inom området. En tanke kan vara att utreda
möjligheterna till en större samverkan med vuxenutbildningen eftersom de ungdomar som har
uppehållstillstånd har rätt till SFI från och med 16 års ålder. Att samordna resurserna och
kanalisera vissa elever till SFI innan de påbörjar IM språk kan möjligen leda till ett effektivare
utnyttjande av de totala resurserna.
Förslag till beslut:
Att gymnasienämnden beslutar att i dagsläget inte erbjuda start av gymnasieutbildning för de
ungdomar som är över 18 år och som saknar uppehållstillstånd.
Att uppdra till förvaltningen att se över möjligheterna att till viss del samordna utbildning för
nytillkommande ungdomar inom hela förbundet.

Bert-Olov Ström, gymnasiechef
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Skrivelse ang. lärartätheten och undervisningskvaliteten samt Svensaka som andra språk på
Välkommaskolan Lapplands gymnasium.
Lärartätheten på välkommaskolan är idag beräknad på ett nyckeltal som innebär 8,8 lärare/100
elever.
Eftersom vi idag har samma antal program på skolan och strävar efter att ge många valbara kurser
trots ett minskat elevunderlag medför det att vi måste göra sammanslagningar av klasser i ett flertal
kurser/ämnen för att hålla oss "nära" det nyckeltal som är tilldelat oss och som inte alltid blir så
lyckade och som medför stora svårigheter för lärarna i arbetet att försöka få samtliga elever att nå
godkända resultat.
För att skapa möjligheter och förutsättningar för berörda lärare att kunna göra ett bra arbete med
elevernas måluppfyllelse kommer vi att splittra sammanslagningen av gruppen HA, VO och FT och
sätta in en extra resurs i MA, ENG och SV till att börja med.
I nämnd sammanslagningsgrupp finns bl.a. elever med stora svårigheter, IMPRO elever och elever
som kommit in på sitt 3:e handsval och inte är så motiverade.
ENG och SV kommer vi initialt att kunna lösa med hjälp av resurstid som finns hos en av våra lärare.
För matematiken har vi gjort en anställning under innevarande läsår på 50 % som resurs i nämnd
grupp samt för att stötta i ytterligare en MA grupp där vi ser att eleverna har stora svårigheter att
klara kursen utan denna extra resurs.
Ang. Svenska som andra språk/Språk introduktion ökar andelen elever ständigt och spridningen av
kunskapsnivån/ förkunskaper och skolbakgrund är väldigt varierande. Allt från analfabeter till de som
gått skola i sitt hemland eller gått något år i svensk grundskola och därmed ska förberedas för ett
nationellt program. Alla dessa elever ska ges möjlighet till heldagsstudier av god kvalitet.
Idag har jag inte möjlighet att genomföra detta på ett kvalitativt bra sätt då lärarresursen inte räcker
till. Jag har en lärare som arbetar med samtliga elever på IM språkintroduktion och med elever på
nationella språk som läser SVA .
För att lösa detta måste jag annonsera efter ytterligare en person till IM Språk. Viss del av lärarlönen
täcks av det bidrag vi får från migrationsverket.
Dessa extra anställningar kan komma att påverka utfallet gällande personalkostnader.
Med vänlig hälsning
Ingela Blomstam
Rektor Enhet 2 Välkommaskolan/Lapplands gymnasium .

