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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-01-29 § 1 Dnr GYM 2012/152 

Interkommunala ersättningar för vårterminen 2013 

Ärendebeskrivning 

Huvudmännen är enligt kommunens samverkansavtal med SUF (ärende GYM 2012/71) 

berättigade till ersättning för sina kostnader enligt självkostnadsprincipen. 

Ersättningsbeloppen storlek beräknas terminsvis i enlighet med en principiell 

beräkningsmodell. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget för interkommunala ersättningar för vårterminen 

2013. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden  

1. antar förslaget för interkommunala ersättningar för vårterminen 2013 och  

2. uppdrar åt förvaltningschefen att inleda förhandlingar om nytt samverkansavtal med 

SUF och Örebro kommun. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-01-29 § 2 Dnr GYM 2012/191 

Uppföljning 2012 handlingsplan för personer med begränsad 
funktionsförmåga 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 15 november 2010 ett Handikappolitiskt program för 

Kumla kommun 2010-2014. Det övergripande målet är att göra Kumla till en kommun 

tillgänglig för alla. Till programmet har en handlingsplan utarbetats för att konkretisera 

de mål som fullmäktige har beslutat om. Handlingsplanen följs upp och revideras 

årligen.  

 

Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar i form av arbetsmaterial ett 

förslag till uppföljning av handlingsplan för personer med begränsad funktionsförmåga. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar uppföljningen av handlingsplan för personer med begränsad 

funktionsförmåga för 2012. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar uppföljningen av handlingsplan för personer med begränsad 

funktionsförmåga för 2012. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-01-29 § 3 Dnr GYM 2012/177 

Delegationsordning, arbetsmiljö 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har delegerat till Kommunstyrelsen att ha det övergripande 

ledningsansvaret för arbetsmiljöverksamheten i kommunen. Kommunstyrelsen har 

sedan möjlighet att vidarefördela arbetet med arbetsmiljöuppgifterna till respektive 

nämnd.  

 

Arbetet med arbetsmiljöverksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen vilar 

således på barn- och utbildningsnämnden och gymnasienämnden.  

 

För att nämnden ska kunna fördela vidare arbetsmiljöuppgifterna till de tjänstemän som 

genom sin befattning har att arbeta för att arbetsmiljöuppgifterna genomförs inom ett 

visst område behöver fördelningen gå att följa i en sammanhängande kedja. Fördelning 

får inte saknas någonstans i kedjan för att fördelningarna ska gälla fullt ut.  

 

Beslut i ärendet bör fattas under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar beslut om att 

fördela arbetsmiljöuppgifter till nämnderna. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden fördelar arbetsmiljöuppgifterna för gymnasieskolan till 

förvaltningschef Mait Walderlo enligt bifogad fördelningsblankett. Delar av 

arbetsmiljöuppgifterna kan därefter vidarefördelas.   

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden fördelar arbetsmiljöuppgifterna för gymnasieskolan till 

förvaltningschef Mait Walderlo enligt bifogad fördelningsblankett. Delar av 

arbetsmiljöuppgifterna kan därefter vidarefördelas.   
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-01-29 § 4 Dnr GYM 2012/189 

Revisionens granskning av IT-organisationen 

Ärendebeskrivning 

Revisionen inkom den 13 december 2012 med en granskningsrapport av kommunens 

IT-organisation. Av rapporten framgår att revisionen bedömer att det finns flera 

problem med organisationen, exempelvis ett otydligt definierat uppdag för IT-

avdelningen och en låg grad av beställarkompetens bland kommunens förvaltningar. 

 

Yttranden över granskningen förväntas från kommunstyrelsen och samtliga nämnden 

senast den 28 mars 2013.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar yttrandet.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att omarbeta och komplettera svaret inför 

nämnd.  

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att gymnasienämnden antar yttrandet och hänvisar till 

motion från (S) om extern utredning kring IT-avdelningens uppdrag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar yttrandet och hänvisar till motion från (S) om extern utredning 

kring IT-avdelningens uppdrag enligt Stefan Svenssons (S) förslag.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-01-29 § 5 Dnr  

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Mait Walderlo informerar om det aktuella läget i förvaltningen.  

 

Förvaltningen önskar ha en gemensam måldag med politikerna i gymnasienämnden och 

barn- och utbildningsnämnden samt skolledarna utifrån kommunens nya styrsystem och 

2012 års bokslutanalys. Arbetet ska ligga till grund inför äskanden till 2014 enligt 

budgetanvisingarna. Förslag på datum är 20 mars. 

 

Stefan Lövgren vikarierar som rektor vårterminen ut (100 % t.o.m. 1 maj, 50 % t.o.m. 

30 juni). Rekryteringsprocessen inför permanent rektor startar under sista delen av 

februari. 

 

Som en del av den administrativa översynen i stadshuset finns det ett centralt 

tjänstemannaförslag om att avskaffa intendenttjänsten. Förvaltningsledningen motsätter 

sig detta. Orsaken är att gymnasiefrågorna är omfattande och berör samtliga ungdomar i 

gymnasieålder som är folkbokförda i Kumla kommun, inte bara de elever som går JN-

gymnasiet. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-01-29 § 6 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar  

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om besök och aktuella händelser rörande respektive 

kontaktområde. 

 

Ingen ny information finns. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-01-29 § 7 Dnr GYM 2013/6 

Marknadsföring av John Norlandergymnasiet 

Ärendebeskrivning 

Rektor Stefan Lövgren och intendent Gunnar Andersson presenterar aktuell information 

gällande marknadsföring av John Norlandergymnasiet mellan december 2012 och 

januari 2013: 

 

2 dec: annons i Kumlanytts julbilaga. Artikel om Byggprogrammet i bilagan. 

 

3 dec: Lärare gör besök i grundskolor i Kumla, Fjugesta, Odensbacken. 

 

Ny reklamfilm på gång. 

 

Fortsatt annonsering på Kumlas infotavlor och i Kumlakartan. 

 

4 dec: Östasienprojektet med Ted Rylander i lokalradion. 

 

3 jan: Information till spelare och föräldrar i Örebro Hockey om ett möjligt samarbete 

mellan JN och Kumla Hockey 

 

10 jan: Information i Kumla till spelare och föräldrar om ett möjligt samarbete mellan 

JN och Kumla Hockey. 

 

14 jan: Inför JN-informationen den 24 januari: utskick till ca 580 åk 9-elever i Kumla, 

Hallsberg, Askersund, Laxå, Odensbacken, Fjugesta. Affischering i Kumla, annonser på 

Facebook. 

 

17 jan: Annonsplats köpt genom sponsring av Kumla Hockeys match mot Arboga den 

18 januari. 

 

24 jan: Gymnasieinformation för elever och föräldrar i JN:s lokaler. 

 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-01-29 § 8 Dnr GYM 2013/5 

Organisation för John Norlandergymnasiet 

Ärendebeskrivning 

Rektor Stefan Lövgren och intendent Gunnar Andersson presenterar aktuell information 

gällande John Norlandergymnasiets organisation. 

 

Arbete kring samarbete mellan JN, Kumla Hockey och Örebro Hockey pågår. 

Möjligheterna är goda. 

 

Tillståndet för att ha skollokal i Kvarntorps industriområde går ut i höst men kan 

förlängas i max fem år. Gunnar Andersson har fortsatt kontakt med Thage Arvidsson 

kring detta för att hitta en lösning. 

 

Det är kostsamt att ha stor spridning på skollokaler. 

 

Vissa elever inom IM-Yrk är i behov av extra resurser för att klara vissa ämnen. 

Påbörjad utbildning medför rätt för eleven att slutföra utbildningen, vilket innebär att ett 

fjärde gymnasieår måste erbjudas de elever som berörs.  

 

Eleverna utvärderade sin utbildning sista dagen av höstterminen. De fick ange två bra 

och två mindre bra saker med skolan. Lärarna har arbetat med svaren och de 

programansvariga har fått i uppdrag att föreslå förbättringar utifrån utvärderingen. 

 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens behandling 

Per Holm (KD) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och 

fritidsförvaltningen och gymnasienämndens presidium träffa idrottsföreningarna i 

Kumla för att presentera möjligheten till utbildning med idrottsprofil/inriktning. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden  

1. lägger informationen till handlingarna, 

2. uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare för att inrätta en idrottsprofil och  

3. uppdrar till förvaltningen att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och 

gymnasienämndens presidium träffa idrottsföreningarna i Kumla för att presentera 

möjligheten till utbildning med idrottsprofil/inriktning enligt Per Holms (KD) förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-01-29 § 9 Dnr  

Redovisning av delegationsbeslut  

Ärendebeskrivning 

Inga delegationsbeslut. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-01-29 § 10 Dnr  

Meddelanden  

Ärendebeskrivning 

Inga meddelanden. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
 

 

 


