1(6)

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2010
Gymnasienämnd 2010-01-21. 1
Gymnasienämnden beslutar
1:1 Att uppdra åt gymnasiechefen att utreda om § 1 andra stycket i reglementet ska
kvarstå
1:2 Att uppdra åt förvaltningen att beakta elevernas sökbild och se över övriga kurseller programsamarbeten i syfte att fler elevers val kan tillgodoses
1:3 Att uppdra år förvaltningen att till nästa nämndssammanträde redovisa
samarbetsformer med externa näringslivskontakter, kommunernas respektive
utvecklingsbolag samt att också beakta behovsinventering som utförs inom Lapplands
kommunalförbund
1:4 Att uppdra åt förvaltningen att analysera hur eleverna sökt de senaste åren – vilka
utbildningar som ungdomarna sökt som vi inte har själva – samt att i analysen även
beakta genusperspektivet så att utbudet i våra skolor kan spegla vad såväl flickor som
pojkar söker
1:5 Att förvaltningen i samråd med kommunernas IT- avdelningar tar fram kostnader för
att bygga ut trådlösa nätverk på alla fyra skolor utifrån behoven på respektive skola
1:6 Att förvaltningen undersöker möjligheten för att den pedagogiska utmaningen kan ge
motiv för extern finansiering
1:7 Att ge förslag på finansiering av leasing av datorer och övriga delar med leveranser,
försäkringar, garantier, utbildning av personal etc. i en helhetslösning för de närmaste
och med målsättning att kunna starta med personaldatorer samt datorer för elever i åk 1
hösten 2010
1:8 Att uppdra åt förvaltningen att ta fram en policy för hur nyttigheter från
kommunerna utförs och budgeteras
1:9 Att uppdra åt förvaltningen att till nästa sammanträde redovisa en struktur för ett
visionsarbete
1:10 Att uppdra år förvaltningen att ta fram ett förslag till nyckeltal för Lapplands
Gymnasium
Uppdrag 2010

Verkställt
Kommentar
Ja
Avsåg ansvaret för elever som finns inom den
kommunala uppföljningen. Reglementet för
nämnden och förbundsordningen är justerad
Ja
Programutbud inom ramen för Gy2011 är
fastställt
Pågående
En del kontakter är tagna men arbetet är endast
påbörjat.
Ja

Bilaga till protokoll från 2010-04-28

Ja

Upphandling har genomförts och utvärdering
pågår
LKAB akademin

Ja
Ja

Upphandling har genomförts och utvärdering
pågår

Ja

Riktlinjer som styr har tagits fram i dialog med
kommunerna
Processen genomfördes under vt 2010 och
materialet färdigställdes under hösten 2010
De nyckeltal som regelbundet följs är de som
redovisas i ”Öppna jämförelser”

Ja
Ja
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1:11 Att uppdra åt förvaltningen att ta fram enkäter som kan genomföras under mars
månad 2010. Enkäternas genomförande ska vara webbaserat. Det ska sedan finnas en
kontinuitet med enkäter exempelvis varje termin.
1:12 Att uppdra åt förvaltningen att presentera en plan för hur skolornas hemsidor och
Lapplands Gymnasiums gemensamma hemsida ska uppdateras och hur olika delar ska
underhållas
1:13 Att uppdra åt förvaltningen att föreslå lösningar för att få ut information på
skolorna till elever och personal
1:14 Att uppdra åt förvaltningen att på ett systematiskt sätt marknadsföra våra skolor,
program och inriktningar och ta fram ett ändamålsenligt material som kan användas av
SYV, lärare, skolledare m.fl. som ska visa vad som finns att välja på i våra skolor
1:15 Att uppdra åt förvaltningen att se över möjligheterna att erbjuda intresserade
elever lösningar inom idrotts- och kulturområdet

Ja

Enkäten består av Lennart Grossins material,
PESOK, genomförs årligen med start vt 2010

Ja

Strukturen samordnades inom hela LKF och
färdigställdes under ht 2010

Ja

Sker via hemsidan, intern TV, samt ett planerat
intranät
Hemsidan är fungerande. Visst gemensamt
material är framtaget. Marknadsföringsgruppen
har uppdraget att arbeta vidare
Lapplands Gymnasium erbjuder NIU
utbildningar inom handboll, ishockey och
skidor längd utöver RIG utbildningar inom
skidor längd och alpint

Till en del

Ja

Ja

1:16 Att uppdra åt förvaltningen att undersöka olika resealternativ exempelvis tåg- och
bussresor och hur turer stämmer överens för elever som ska resa till sin utbildningsort
på söndag – måndag samt till hemorten på fredag
1:17 Att föreslå att arvodena ska ligga i nivå med ordinarie arvoden i respektive
kommun och att uppdra åt förvaltningen att undersöka detta inför nästa möte

Ja

Ett gemensamt regelverk för arvoden har
fastställts av direktionen

Gymnasienämnd 2010-02-26. 2
Gymnasienämnden beslutar
2:1 Att ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med medlemskommunernas IT –
avdelningar presentera underlag för investering i trådlösa nätverk på de fyra skolorna
2:2 Att för närvarande lägga arbetet med att söka extern finansiering på framtiden
2:3 Att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med arbetet med upphandling och sikta
på att vara igång med 1-1 upplägget för pedagoger och elever i år 1 från och med
höstterminen 2010

Uppdrag 2010

Verkställt
Ja
Se 1:5
Ja

Se 1:6
Se 1:7

Kommentar
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Gymnasienämnd 2010-03-25. 3
Gymnasienämnden beslutar
3:1 Att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens möte i april ta fram ett förslag till
kvalitetsarbete för Lapplands Gymnasium
3:2 Att uppdra till förvaltningen att till nämndsmötet i april bereda Lapplands
Gymnasiums riktlinjer vad gäller politisk information i våra gymnasieskolor

Verkställt
Ja

Kommentar

Ja

Skolverkets riktlinjer utgör det yttre regelverket
i övrigt beslut enligt § 49:2010

Gymnasienämnd 2010-04-28. 4
Gymnasienämnden beslutar
4:1 Att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag avseende hanteringen av löner
kontra faktiskt utfall
4:2 Att uppdra till förvaltningen att inventera och föreslå strategiska investeringar inför
kommande års budget
4:3 Att uppdra till förvaltningen att redovisa ett räkneexempel på skillnader mellan att i
våra skolor erbjuda program jämfört med att motsvarande elevgrupp genomför sin
gymnasieutbildning på annan ort
4:4 Att uppdra åt förvaltningen att ta fram underlag till vilka interkommunala kostnader
som finns innevarande år vid respektive skola

Verkställt
Kommentar
Ja
Enligt beslut i direktionen 2010-06-28
Ja

Beslut enligt § 47:2010

Ja

Redovisat för nämnden

Ja

Beslut enligt § 48:2010

Gymnasienämnd 2010-05-27. 5
Gymnasienämnden beslutar
5:1 Att förvaltningen får i uppdrag att varje program på skolorna ska inventera
möjligheterna med näringslivet att nyttja utrustning, kompetens och metoder som man
inte själva kan tillhandahålla på skolorna. Att en rapport och plan lämnas till nämndens
sammanträde i oktober 2010
5:2 Att uppdra åt förvaltningen att ytterligare utreda frågan om profilering av
omvårdnadsprogrammet samt återkomma i ärendet då programutbudet inom ramen för
Gy2011 ska fastställas
5:3 Att uppdra åt förvaltningen att påbörja upphandlingen. Att uppdra åt förvaltningen
att upprätta en tidsplan för när olika delar i satsningen ska genomföras. Att ta fram en
plan för hur satsningen ska nyttjas för ett ändrat lärande för eleverna.
Uppdrag 2010

Verkställt
Nej

Kommentar

Ja

Arbete med Vårdcollege pågår

Ja

Se 1:5 samt 1:7. Efter att anbuden granskats
kommer tidsplan och utbildningsplan att kunna
fastställas
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5:4 Att uppdra åt förvaltningen att se över hur inackorderingsbidrag och andra
eventuella ersättningar hanteras inom Lapplands Gymnasium
5:5 Att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på modeller för hur vi kan premiera
förtjänstfulla pedagogiska insatser som gjorts på skolorna. Förslaget ska ange
målgrupp/målgrupper, motiv och omfattning samt finansiering av modellen
5:6 Att uppdra till förvaltningen att till höstens första nämndsmöte presentera en plan
för hur processen med näringslivskontakter ska se ut i de fyra kommunerna

Ja

Redovisat under § 60:2010

Nej

Ligger i planen för arbetet med den fackliga
samverkansgruppen i samband med arbetet
med gemensamma lönekriterier
Se 1:3

Nej

Gymnasienämnd 2010-06-23. 6
Gymnasienämnden beslutar
6:1 Att redovisa samordningsansvar för olika utbildningar inom hela Lapplands
Gymnasium senast vid sista nämndsmötet innevarande år
6:2 Att uppdra åt förvaltningen att med extern hjälp ta fram en tidsplan för
genomförandet med parallella processer för 1-1 projektets olika delar. Ambitionen ska
vara att komma igång så tidigt som möjligt under hösten 2010
6:3 Att det vid nämndssammanträdet i augusti ges en beskrivning av hur höstens
programsamarbete ser ut utifrån aktuella antagna elever
6:4 Att en planering ska upprättas för att genomföra temadagar på skolorna inför valet
2010. Planeringen skickas till kommunerna f.v.b. till partier i medlemskommunerna

Verkställt
Ja

Kommentar

Ja

Se 1:5 samt 1:7. Efter att anbuden granskats
kommer tidsplan och utbildningsplan att kunna
fastställas

Ja
Ja

Gymnasienämnd 2010-08-25. 7
Gymnasienämnden beslutar
7:1 Att uppdra åt förvaltningen att ordna så att information går ut externt om
programsamarbetet

Verkställt
Kommentar
Nej
Skall inrymmas i kommunikationsplanen

Gymnasienämnd 2010-10-07. 8
Gymnasienämnden beslutar
8:1 Att uppdra till gymnasiechefen att genom digital teknik informera elever och
föräldrar om läget i upphandlingen på samma sätt som personalen tidigare har
informerats
Uppdrag 2010

Verkställt
Kommentar
Ja
Videomeddelande har skickats till samtliga
skolor för vidarebefordran till elever och
föräldrar via mail
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8:2 Att återremittera ärendet om stöd för resande elever för att en beräkning av den
totala kostnaden ska komplettera förslaget samt att en utredning görs beträffande hur de
tidigare besluten ska kunna ersättas på ett korrekt sätt
8:3 Att uppdra till gymnasiechefen att styra upp höstens programråd så att de inte
sammanfaller tidsmässigt för olika program vid samma skolenhet samt att information
om när programråden äger rum skickas via biträdande gymnasiechefen till gymnasienämndens ordinarie ledamöter samt ersättare
8:4 Att uppdra till gymnasiechef och biträdande gymnasiechef att arbeta fram en
gemensam struktur för programråd inom Lapplands Gymnasium. Denna ska omfatta
vilka som ska representera vid råden, hur agendan ska se ut samt frekvens och tid för
mötena. Fokus ska vara på hur vi uppnår en konkret samverkan med näringslivet
8:5 Att uppdra till gymnasiechef och biträdande gymnasiechef att träffa företrädare för
näringslivet och deras organisationer i de fyra kommunerna för att kommunicera
programrådens plats och funktion
8:6 Att uppdra till gymnasiechefen att omgående färdigställa investeringsäskanden
prioritet 2 i Kiruna och skicka till berörda instanser
8:7 Att uppdra till administrationen att kontrollera siffrorna och att vid kontrollen utgå
från samma brytdatum som tillämpas vid interkommunala beräkningar d.v.s. 15/2 samt
15/9. Ett medelvärde av det antal ungdomar i gymnasieålder som respektive kommun
har vid dessa brytdatum är de siffror som därefter ska tillämpas vid fördelning av
kostnader mellan kommunerna
8:8 Att uppdra till gymnasiechef och kontroller att lämna förslag till hur beslutsgången
och tidsplanen för den interna budgetfördelningen ska se ut inom Lapplands Gymnasium
8:9 Att uppdra till gymnasiechefen att omarbeta elevantalen och redovisa på nytt vid
nästa sammanträde

Ja
Ja

I den mån programråd har genomförts har
information skickats till gymnasienämnden

Ja

En grov målsättning är definierad i den
övergripande utvecklingsplanen

Till en del

Ja
Ja

Till en del

Se 1:3
Äskanden är skickade till ekonomiavdelningen
i Kiruna
Korrekta värden utifrån uppdraget har leverats
till nämnden samt till direktionen för kännedom

Styrs till en del av kommunernas tidsplaner. En
tidsplan kan upprättas efter mötet 2011-01-14

Ja

Gymnasienämnd 2010-11-18. 9
Gymnasienämnden beslutar
9:1 Att uppdra till förvaltningen att inventera hur medlemskommunerna hanterar t.ex.
pensionsavgångar och annat som är aktuellt i personalpolicyn
Uppdrag 2010

Verkställt
Till en del

Kommentar
Frågan hanteras tillsammans med respektive
kommuns personalchefer
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9:2Att uppdra till förvaltningen att i samband med att eleverna ansöker till
gymnasieskolan ta med frågor till eleverna om vad de hade önskat kunna söka för
utbildning
9:3 Att uppdra till förvaltningen att ta initiativ till att inventera vilka särskilda
kompetenser som finns internt och externt och som kan utnyttjas i våra program och
inriktningar på alla orter
9:4 Att förvaltningen gör en summering av programsamarbeten
9:5 Att förvaltningen får i uppdrag att ta in presentationer för de föreslagna samarbeten
som personal inom EE, HA, VO och BF –programmen föreslagit
9:6 Att uppdra till förvaltningen att ta fram en beskrivning av hur körkortsutbildning kan
erbjudas för elever inom VO –programmet utifrån det regelverk som finns
9:7 Att uppdra till förvaltningen att från varje gymnasieprogram i våra skolor samla in
hur de inom programmet och mellan skolorna planerar att samarbeta för att utveckla
sina utbildningar inom det beslutade utbudet för Gy2011 inom Lapplands Gymnasium
9:8 Att uppdra till gymnasiechefen att i dialog med arbetsutskottet utforma riktlinjer för
det beslutade stipendiet för att stötta resande elever
9:9 Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett material som visar hur budgeten för
Lapplands Gymnasium kommer att se ut inför nästa budgetår. Vilka parametrar som styr
redovisas samtidigt
9:10 Att uppdra till förvaltningen att till decembermötet redovisa en strategiplan för hur
vi i Lapplands Gymnasium kan samverka med företag och arbetsplatser
9:11 Att uppdra till förvaltningen att ta fram en övergripande kommunikationsplan för
Lapplands Gymnasium och att presentera den vid januarinämnden 2011

Nej

Ligger tidsmässigt i perioden slutet av februari
till första mars

Ja

Ligger inom ramen för pågående
programsamarbete och övergripande
programansvar

Ja
Nej
Ja

Arbetet är ej påbörjat ännu men uppdraget
lämnas skriftligt till rektorerna 2011-02-23
Förslag finns inom ramen för Vårdcollege

Ja

Ligger inom ramen för övergripande
programansvar

Ja

Beslut enligt §92: 2010

Ja

Materialet redovisas för nämnden 2011-02-03

Nej
Ja

Planen presenteras vid nämndens sammanträd
2013-01-03

Gymnasienämnd 2010-12-16. 10
Gymnasienämnden beslutar
10:1 Att uppdra till förvaltningen att se över möjligheten att starta lärlingsutbildning i
Pajala framförallt med inriktning mot gruvområdet
10:2 Att uppdra till förvaltningen att ge ett förslag till mötesplan inför sammanträdet
den 3 februari 2011
Uppdrag 2010

Verkställt
Kommentar
Nej
Lärlingsutbildning ersätts av utökad APL enligt
beslut i gymnasienämnden § 74: 2012
Ja
Förslaget redovisas för nämnden 2011-02-03

