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Uppdrag 2018 

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2018 
 

Gymnasienämnd 2018-02-07. Sammanträde1 för året 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

1:1  Att förändra delegationsordningen avsnitt D punkt 6 (så att beslut om 

inackorderingstillägg kan vidaredelegeras till gymnasieantagningen) 

Ja Den reviderade delegationsordningen finns på 

hemsidan, flik ”Gymnasienämnden” 

1:2 Att den övergripande utvecklingsplanen färdigställs inför beslut vid 

gymnasienämndens sammanträde den 18 april 2018 

Ja  

1:3 Att uppdra till förvaltningen att se över avtal för tjänster som kan avvecklas under 

2018 

Ja Avtal som kunnat sägas upp är uppsagda 

1:4 Att uppdra till förvaltningen att vara restriktiv avseende inköp och anställningar Ja  

1:5 Att informationen om eventuella övertaligheter tas upp vid sammanträdet den 128 

april 2018 

Ja Togs upp under punkten ”Besparingar 2018” 

vid sammanträdet den 18 april 2018 

1:6 Att en representant för elevhälsan bjuds in till nästa sammanträde den 18 april 2018 Ja En skolsköterska bjöds in men har efter  

förhinder kommit till nämnden 2018-09-12 

Gymnasienämnd 2018-04-18. Sammanträde 2 för året 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

2:1 Att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna att ansöka om NIU utbildning 

för freeski och snowboard utifrån listade förutsättningar 
Ja Skall redovisas vid gymnasienämndens 

sammanträde 2018-10-31, klart 2018-12-12 

2:2 Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda regelverket kring säkerhet i skolan (med 

anledning av en incident vid Lapplands Gymnasium, Jokkmokk där en elev blev 

attackerad av andra som inte var elever på skolan) 

Pågår Lyft frågan om säkerhetsinstruktion inom 

förbundet. Åtgärder på skolorna – avvisa 

personer som inte går på skolan.  

Gymnasienämnd 2018-06-13. Sammanträde 3 för året 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt  

3:1 Att uppdra till förvaltningen att arbeta för en budget i balans Ja Pågående, arbetet med att verkställa beslutade 

besparingar påbörjades tidigt under våren 2018  

3:2 Att med utgångspunkt i resultatet av medarbetarenkäten fokusera arbetet kring de 

områden som hade sämst resultat bl.a. stress och svarsfrekvens 

Ja Pågående, bl.a. i arbetet med facklig samverkan 

inom Lapplands Gymnasium och Lapplands 

kommunalförbund 
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3:3 Att en gemensam policy för det drogförebyggande arbetet inom Lapplands 

Gymnasium tas fram 

Ja Pågående 

3:4 Att delegationsordningen avsnitt A punkt 3 ändras (med avseende på ny lag om 

GDPR) 

Ja Den reviderade delegationsordningen med 

ändringsdatum 2018-06-13 finns på hemsidan 

under fliken ”Gymnasienämnden” 

Gymnasienämnd 2018-09-12. Sammanträde 4 för året 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

4:1 Att resultaten från undersökningen (elevhälsosamtal i Norrbotten) presenteras på 

varje gymnasieskola  

Ja Undersökningen utskickad till våra fyra 

gymnasieskolor 

4:2 Att rapporten över resultaten för gymnasiesärskolan sammanställs och redovisas för 

arbetsutskottet samt vid gymnasienämnden den 31 oktober 2018 

Ja Se vidare under gymnasienämnd 2018-10-31 

4:3 Att uppdra till förvaltningen att arbeta för att nå ett resultat som ligger inom 

budgetramarna 

Ja Besparingsåtgärder för 2018 har följts upp och 

påminnelser till medlemskommunerna om att 

betala ut delar av etableringsersättningen har 

gjorts  

4:4 Att en komplett tertialrapport för jan-aug 2018 tas fram så snart nya och retroaktiva 

löner betalats ut för samtliga anställda 

Ja Ekonomisk rapport för jan-okt redovisades vid 

gymnasienämndens sammanträde 31 oktober 

2018 

Gymnasienämnd 2018-10-31. Sammanträde 5 för året 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

5:1 Att uppdra till förvaltningen att fortsatt arbeta med att få en budget i balans enligt 

tidigare beslut 

Ja Se ovan under 4:3 

5:2 Att uppdra till förvaltningen att undersöka orsaker till att färre elever väljer att 

fortsätta läsa språk i högre årskurs 

Pågår Uppgiften att undersöka detta är utsänd till 

skolledningen på respektive skola 

5:3 Se uppdrag 2:1 ovan. NIU freeski och snowboard Ja Klart 2018-12-12 

 

 

 

5:4 Att föreslå rektorerna att det ska stå studietid där håltimmar finns i elevernas 

scheman 

Pågår Uppgiften är kommunicerad till rektorerna 
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Gymnasienämnd 2018-12-12. Sammanträde 6 för året 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

6:1 Att under mandatperiodens första nämnd få redovisat vilken lärarpersonal vi har 

inom de fyra skolorna 

Nej Tas fram till senare sammanträde 

6:2 Att få redovisat under mandatperiodens första nämnd hur lärarnas 

pensionsavgångar ser ut de kommande 5 åren 

Nej Tas fram till senare sammanträde 

6:3 Att en ansökan om NIU freeski och snowboard i Kiruna skickas in till Skolverket 

senast den 31 januari 2019 

Ja  

6:4 Att ge förvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning av möjligheter till utökat stöd 

för elever (gäller VO) samt organisation av fysiska möten 

Ja, pågår Arbetet påbörjat i januari 2019 av rektor med 

övergripande ansvar för VO 

6:5 Att förvaltningen lyfter svårigheterna med internbudgeten till direktionen Ja  

6:6 Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram konsekvensanalys Pågår Skolorna har först arbetat med att lägga budget 

med mindre ramutrymme 

6:7 Att vilken vecka elevernas höstlov ska ligga kommuniceras med 

medlemskommunerna under våren 2019 

Kommande Våren 2019 

6:8 Att uppdra till förvaltningen att genomföra test med anonyma prov på alla skolor 

samt att redovisa resultat och hur proven genomförts för nämnden 

Pågår Program för digitala prov används, exam.net 

6:9 Att förvaltningen utreder förutsättningarna att starta Barn- och fritidsprogrammet 

från hösten 2020 inför beslut om organisation i oktober 2019 

Kommande  

6:10 Att uppdra till förvaltningen att se över och föreslå hur regelverket för resebidraget 

kan förändras 

Nej Aktuellt inför kommande antagningar 

 


