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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Protokoll fört vid sammanträde för gymnasienämnden 2015-11-25
Protokoll fört vid sammanträde för gymnasienämnden för Lapplands Gymnasium.
Tid
Plats

Onsdagen den 25 november 2015 kl 10.00.
AH-hallen, Nordan, Köpmangatan 6, Malmberget

Närvarande

Eva Eriksson (s)
Karl-Erik Taivalsaari (v)
Bernt Nordgren (ns)
Åke Johdet (s)
Eva Esberg (kd)
Linda Jonsson (v)
Evgeny Krakov (s)
Thomas Määttä (s)
Birgitta Siljelöf (s)
Sven Holmqvist (s)
Peter Lagerqvist (mp)
Jessica Eriksson (fjk)

Övriga deltagande

Bert-Olov Ström, gymnasiechef, Lapplands Gymnasium
Per Wennebjörk, biträdande gymnasiechef, Lapplands Gymnasium
Annelie Uusitalo, handläggare, Lapplands Gymnasium
Viola Engström, revisor, Jokkmokk
Tea Liikavainio, revisor, Kiruna
Hans Forsström, Pric^waterho^useCoopers (PwC)

Underskrifter

Ordförande

Gällivare
Gällivare
Gällivare
Pajala
Pajala
Pajala
Pajala
Kiruna
Jokkmokk
Jokkmokk
Jokkmokk
Jokkmokk

Åke Johdet
Ordförande (§ 129-§133) .j?)M
Birgitta Siljelöf
Sekreterare
Anndie Uusi
Justerare

JhvO
Tomas Määttä

Justerare
Linda Jonsson
ANSLAG/BEVIS

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

Gymnasienämnden inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 15 11 25
Datum för anslags uppsättande: ,20 l (é> ~ G ( — i %

Datum för nedtagande: j2.Öt G ~ [)2- ~~

Förvaringsplats för protokollet: Lapplands Gymnasium, Laestadiusskolan, Biblioteksvägen 1, Pajala
Underskrift/stämpel:

Gymnasienämnden 2015-11-25
§ 115 Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet för öppnat.
§ 116 Val av två justerare
Gymnasienämnden beslutar
Att välja Tomas Määttä och Linda Jonsson till justerare.
§ 117 Förslag till dagordning
Dagordningen är utskickad i samband med kallelsen till sammanträdet.
Punkt 10 på kallelsen, LKFs revisorer som ansvarsutövandet, flyttas och kommer
därmed under §130.
Under punkt §132 Övriga frågor anmäls följande tillägg:
a) Uppmärksamma två enheters andel elever med examen
b) Antal nämndsammanträden från och med år 2016
c) Samåkning för nämndledamöter
d) Medias rapportering av Välkomnaskolan
e) Uppföljning Vård- och omsorgsprogrammet
Gymnasienämnden beslutar
Att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg.
§ 118 Delgivningar
Gymnasiechefen informerar att Lapplands Gymnasium tagit emot delgivningen från
Skolinspektionen. Redovisning kring detta under §128.
Gymnasienämnden beslutar
Att lägga delgivningarna till handlingarna.
§ 119 Delegationsbeslut
Gymnasiechefen redovisar delegationsbesluten enligt utskicket som följde med
kallelsen. Besluten om anställningarna följer delegationsordningen.
Gymnasienämnden beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.
§ 120 NIU snowboard, freeski
Gymnasiechefen redovisar siffror kring söktrycket för utbildningarna snowboard och
freeski inom riket. Nämnden har tagit del av Erik Rosenfors skrivelse.
Gymnasienämnden beslutar
Att inte gå vidare med ansökan om NlU-utbildning med inriktningarna snowboard och
freeski.
§ 121 Ansökan om RIG-status för skidor alpint
Gymnasiechefen redovisar kring Lappland Gymnasiums ansökan om RIG-status.
Gymnasienämnden beslutar
Att Lapplands Gymnasium går vidare med ansökan om RIG-status.
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§ 122 Personalläge inför vårterminen 2016
Gymnasiechefen redovisar rekryteringsbehovet för de fyra orterna för läsåret 2016/17.
Gymnasienämnden beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.
§ 123 Öppna jämförelser för gymnasieskolan 2015
Gymnasiechefen informerar kring öppna jämförelser för gymnasiet 2015. Systemet har
arbetats om totalt inför detta år.
Gymnasienämnden beslutar
Att förvaltningen gör en sammanställning av förändringarna i systemet kring öppna
jämförelser. Detta går med i utskicket till decembernämnden och genomgången sker
under nämndmötet i december.
Gymnasienämnden beslutar
Att styrdokument kring intern kontroll tas upp som en punkt vid något av nämndens
sammanträden framöver.
§ 124 Rektorernas hälsotillstånd
Gymnasiechefen redovisar en sammanställning på rektorernas svar på
medarbetarenkäten kring självskattning på hälsa.
Gymnasienämnden beslutar
Att resultatet följs upp samt att lägga informationen till handlingarna.
§ 125 Skolornas samarbeten i program och kurser
Biträdande gymnasiechef redovisar kring program- och kurssamarbeten inom
Lapplands Gymnasium för läsåret 2015/16. Biträdande gymnasiechef skickar
sammanställningen av informationen till ledamöterna.
Gymnasienämnden beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.
§ 126 Visionen för Lapplands Gymnasium
Gymnasiechefen presenterar de två förslagen för Lapplands Gymnasiums vision för
2016.
Gymnasienämnden beslutar
Att uppdra till förvaltningen att modifiera texten enligt nämndens synpunkter. Beslut
kring vilken version av visionen som ska antas tas vid nästa nämnds sammanträde.
§ 127 Skolinspektionen
Gymnasiechefen informerar kring Skolinspektionens granskning. Pedagoger och
rektorer från alla Gymnasiesärskolor har blivit intervjuade av Skolinspektionen.
Skolinspektionen har meddelat att Lapplands Gymnasium inte kommer att bli utvald för
fördjupad granskning.
Föregående granskning kring fjärrundervisning kan avslutas först när beslutet angående
försöksområde för Ijärrundervisning fattas av Skolverket. Eventuella synpunkter kring
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Q ärrundervisning skickas till gymnasiechefen då korrekturen av intervjuerna ska skickas
till Skolinspektionen senast den 9 december.
Gymnasienämnden beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.
§ 128 Fortbildning SvA
Gymnasiechefen informerar att behovet av utbildade lärare till svenska som andra språk
ökar markant inom de fyra medlemskommunerna.
Gymnasienämnden beslutar
Att uppdra till förvaltningen att med medlemskommunerna respektive skolchefer se
över möjligheten att erbjuda fortbildning inom svenska som andra språk och återkomma
med en redovisning av resultatet. Nämnden fattar beslut om eventuellt genomförande
samt vilka villkor som ska erbjudas för dem som genomgår fortbildningen. Om möjligt
snabba på processen så att fortbildningen kan komma igång till våren 2016.
§ 129 Aktuellt kring nytillkommande ungdomar
Birgitta Siljelöf tar vid som ordförande.
Ordförande och biträdande gymnasiechef informerar aktuella händelser kring
nytillkommande ungdomar. Gymnasiechefen redovisar siffror kring antalet
nytillkommande ungdomar till Språkintroduktionsprogrammen inom Lapplands
Gymnasium under hösten 2015. Den 23 december kommer beslut från Migrationsverket
till kommunerna kring bidrag för nytillkommande ungdomar.
§ 130 LKF's revisorer om ansvarsutövandet
Hans Forsström från PwC samt revisorerna Viola Engström och Tea Liikavainio
redovisar svarsfrekvensen för enkäten kring ansvarsutövandet.
Gymnasienämnden beslutar
&rs/u{ hof JlH
Att gymnasienämndens arbetsutskott tillsammans med förvaltningen tittar på
,
c -, (
förutsättningarna för hur Lapplands Gymnasium ska bemöta frågan kring det ökade '
/7n *
antalet nytillkommande ungdomar för 2016, samt återkoppla till nämnden.
§131 Stads- och samhällsomvandling
Bernt Nordgren rapporterar kring stads-och samhällsomvandlingen i Gällivare. Tomas
Määttä rapporterar kring stads- och samhällsomvandlingen i Kiruna.
Gymnasienämnden beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.
§132 Övriga frågor
a) Uppmärksamma två enheters andel elever med examen
Gymnasiechefen informerar att två enheter inom Lapplands Gymnasium har uppnått en
hög andel elever som når gymnasieexamen vilket kommer att uppmärksammas av
förvaltningen.
b) Antal nämndsammanträden från och med år 2016
Idag har gymnasienämnden 8 sammanträden per år.
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c) Samåkning för nämndledamöter
Klarläggande av regelverk och rutiner.
d) Medias rapportering av Välkomnaskolan
Gymnasiechefen informerar kring medias rapportering om förekomsten av sork i en av
Välkomnaskolans källare.
e) Uppföljning Vård- och omsorgsprogrammet
Gymnasiechefen ger en rapport från öppet hus i Kiruna den 24 november.
Förslag till beslut
Att nämnden ändrar antal nämndsammanträden till 6 stycken per år från och med 2016
varav 3 stycken sammanträden är på våren och 3 stycken är på hösten. Ort för
sammanträdena är Gällivare under de kallaste vintermånaderna.
Gymnasienämnden beslutar
Att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag för antal möten till nästa
nämnds sammanträde.
Gymnasienämnden uppdrar till förvaltningen att å nämndens vägnar uppmärksamma de
två enheterna med lämplig gåva.
Övrig information läggs till handlingarna.
§133 Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar gymnasienämndens sammanträde.
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