
 
 

Gymnasienämnd 

Protokoll 
2013-06-10 

 
Plats och tid Rum Kumla, Stadshuset, 2013-06-10, klockan 15:00 
  
Beslutande  Marie Eriksson (S)  Per Holm (KD) 
  Stefan Svensson (S)  Margareta Engman (M) 
  Thomas Andersson (S)  Anna Otterström (FP) 
  Carina Bäck (S)    
   
Närvarande, ej tjg ers  Dan-Åke Moberg (S)  Lennarth Helgesson (M) 
  Zitha Ahlin (C)  Elin Riberg Wirf (MP) 
   
Övriga Rolf Östman, tf 

förvaltningschef  

Stefan Lövgren,  

rektor 

Magdalena Blomqvist,  

vik. förvaltningsekonom  

Elsa Andersson, 

personalhandläggare § 44 
 Gunnar Andersson,  

intendent 

Gustav Olofsson,  

utredningssekreterare 
 
 

 
Sekreterare ...................................................... §§ 44-57 
 Gustav Olofsson  

 
Ordförande ...................................................... 
 Stefan Svensson 

 
Justerare ...................................................... 
 Margareta Engman 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Gymnasienämnd 
  
Sammanträdesdatum 2013-06-10 

 
Datum för 
uppsättande 

2013-06- Datum för nedtagande 2013-0 

 
Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen, stadshuset 
  
Underskrift ...................................................... 

    Lillemor Holgersdotter



2 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-06-10 § 44 Dnr  

Personalhandläggaren informerar 

Ärendebeskrivning 

Personalhandläggare Elsa Andersson informerar om det aktuella personalläget inom 

gymnasienämndens verksamheter.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-06-10 § 45 Dnr GYM 2013/77 

Plan för organisationen 

Ärendebeskrivning 

Vid arbetsutskottet den 29 maj 2013 beslutades i delegation från nämnden att inte ha 

något intag på Hotell och turism hösten 2013 och i övrigt låta organisationen vara som 

den är.  

 

Utöver detta la arbetsutskottet ett förslag till nämnden som framgår av punkt 2 nedan. 

Det är punkt 2 som nämnden har att ta ställning till eftersom beslut redan är fattat i 

punkt 1. 

Arbetsutskottets behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att arbetsutskottet  

1. beslutar att inte ha något intag på Hotell och turism hösten 2013 och i övrigt låta 

organisationen vara som den är, samt 

2. föreslår att gymnasienämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram en plan på hur 

John Norlandergymnasiet kan samverka verksamhets- och personalmässigt med 

Komvux och grundskolan samt andra kommunala verksamheter och näringlivet för att 

uppnå en hållbar organisatorisk och ekonomisk verksamhet inom gymnasienämndens 

verksamheter. Hänsyn ska tas till den pågående genomlysningen som sker inom barn- 

och utbildningsförvaltningen där gymnasiet är en del. Genomlysningen sker utifrån 

organisation, budget, ledning och styrning. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet 

1. beslutar i delegation från gymnasienämnden att inte ha något intag på Hotell och 

turism hösten 2013 och i övrigt låta organisationen vara som den är, samt 

2. föreslår att gymnasienämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram en plan på hur 

John Norlandergymnasiet kan samverka verksamhets- och personalmässigt med 

Komvux och grundskolan samt andra kommunala verksamheter och näringlivet för att 

uppnå en hållbar organisatorisk och ekonomisk verksamhet inom gymnasienämndens 

verksamheter. Hänsyn ska tas till den pågående genomlysningen som sker inom barn- 

och utbildningsförvaltningen där gymnasiet är en del. Genomlysningen sker utifrån 

organisation, budget, ledning och styrning. 

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S) yrkar att en första delrapport ges till nämnden vid första mötet till 

hösten. 
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Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden uppdrar till förvaltningen att 

1. ta fram en plan på hur John Norlandergymnasiet kan samverka verksamhets- och 

personalmässigt med Komvux och grundskolan samt andra kommunala verksamheter 

och näringslivet för att uppnå en hållbar organisatorisk och ekonomisk verksamhet inom 

gymnasienämndens verksamheter. Hänsyn ska tas till den pågående genomlysningen 

som sker inom barn- och utbildningsförvaltningen där gymnasiet är en del. 

Genomlysningen sker utifrån organisation, budget, ledning och styrning. 

2. en första delrapport ges till nämnden vid första mötet till hösten. 
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Gymnasienämnd 2013-06-10 § 46 Dnr GYM 2013/79 

Ekonomisk rapport april 

Ärendebeskrivning 

Vik. förvaltningsekonom Magdalena Blomqvist informerar om det aktuella ekonomiska 

läget inom nämndens ansvarsområde. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets beslut 

1. föreslår att gymnasienämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen, 

2. uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet med att få budgeten i balans, och  

3. uppdrar åt förvaltningen att ta fram ett förslag på en ny modell för den ekonomiska 

rapporten där skillnaderna mellan kostnaderna mellan externa, köpta utbildningar och 

kostnader för JN-gymnasiet, framgår tydligt. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden 

1. godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till kommunstyrelsen, 

2. uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet med att få budgeten i balans, och  

3. uppdrar åt förvaltningen att ta fram ett förslag på en ny modell för den ekonomiska 

rapporten där skillnaderna mellan kostnaderna mellan externa, köpta utbildningar och 

kostnader för JN-gymnasiet, framgår tydligt. 
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Gymnasienämnd 2013-06-10 § 47 Dnr GYM 2013/80 

Ekonomisk rapport maj 

Ärendebeskrivning 

Vik. förvaltningsekonom Magdalena Blomqvist informerar om det aktuella ekonomiska 

läget inom nämndens ansvarsområde. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämna ärendet för beslut i nämnden. 

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S) yrkar att gymnasienämnden ger förvaltningen ett fortsatt uppdrag 

att få en budget i balans samt att ta fram en förenklad ekonomisk rapport med en 

tydligare uppdelning mellan JN och övriga gymnasiet. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden 

1. godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till kommunstyrelsen med  

2. ger fortsatt uppdrag till förvaltningen att få en budget i balans,  

3. ger fortsatt uppdrag till förvaltningen att ta fram en förenklad ekonomisk rapport med 

en tydligare uppdelning mellan kostnaderna för JN och övriga gymnasiekostnader. 
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Gymnasienämnd 2013-06-10 § 48 Dnr GYM 2013/56 

Budget 2014 och flerårsbudget 2015-2016 

Ärendebeskrivning 

Vik. förvaltningsekonom Magdalena Blomqvist, rektor Stefan Lövgren och intendent 

Gunnar Andersson har upprättat förslag till budget för år 2014 och flerårsbudget för 

åren 2015-2016 gällande gymnasienämndens verksamhetsområden. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till budget för 2014 och flerårsbudget 2015-2016. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i nämnden. 

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S) yrkar att ärendet hänskjuts till första nämnden efter sommaren. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden hänskjuter ärendet till första nämnden efter sommaren. 
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Gymnasienämnd 2013-06-10 § 49 Dnr GYM 2013/78 

Reviderat sammanträdesdatum januari 2014 

Ärendebeskrivning 

Gymnasienämnden fattade beslut om sammanträdestider 2013-2014 vid sammanträde 

den 11 december 2012. Dessvärre finns det en felaktighet i underlaget på det sättet att 

gymnasienämnden och barn- och utbildningsnämnden sammanträder på samma dag 

(onsdag den 29 januari 2014) och vid ungefär samma klockslag. Rätt sammanträdesdag 

för gymnasienämnden borde vara måndag den 27 januari kl. 15:00 – ca 17:00. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden beslutar att ändra sammanträdesdag från onsdag den 29 januari 2014 

till måndagen den 27 januari 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden ändrar sammanträdesdag från onsdag den 29 januari 2014 till 

måndagen den 27 januari 2014. 
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Gymnasienämnd 2013-06-10 § 50 Dnr GYM 2013/73 

Yttrande över revisionsrappor Styrning och uppföljning av 
arbetsgivarfrågor 

Ärendebeskrivning 

Revisionsrapporten Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna inkom till 

förvaltningen den 3 maj 2013. Synpunkter från kommunstyrelse och nämnderna önskas 

senast i mitten av juni.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar yttrandet.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar yttrandet.  



10 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-06-10 § 51 Dnr GYM 2013/84 

Kumlas Glokala skolor 

Ärendebeskrivning 

Internationell samordnare och projektledare Ted Rylander redogör för utvecklingen i en 

handling. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S) yrkar att gymnasienämnden ger Ted Rylander i uppdrag att till 

första nämnden efter sommaren presentera en plan för fortsatt arbete. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden 

1. lägger informationen till handlingarna, 

2. ger Ted Rylander ett uppdrag att till första nämnden efter sommaren presentera en 

plan för fortsatt arbete. 
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Gymnasienämnd 2013-06-10 § 52 Dnr GYM 2013/86 

Organisation  

Ärendebeskrivning 

Rektor Stefan Lövgren presenterar aktuell information om JN-gymnasiets organisation. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  
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Gymnasienämnd 2013-06-10 § 53 Dnr GYM 2013/85 

Marknadsföring  

Ärendebeskrivning 

Rektor Stefan Lövgren presenterar aktuell information om marknadsföring av JN-

gymnasiet. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2013-06-10 § 54 Dnr  

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning 

Tf. förvaltningschef Rolf Östman informerar om det aktuella läget i förvaltningen. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  
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Gymnasienämnd 2013-06-10 § 55 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar  

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om besök och aktuella händelser rörande sina 

kontaktpolitikerområden. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  
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Gymnasienämnd 2013-06-10 § 56 Dnr  

Redovisning av delegationsbeslut  

Ärendebeskrivning 

Inga delegationsbeslut har meddelats nämnden. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner redovisningen. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner redovisningen. 
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Gymnasienämnd 2013-06-10 § 57 Dnr  

Meddelanden  

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag 
 

Dnr KS 2012/1076 

Kommunstyrelsen antar uppföljningen av handlingsplanen för personer med begränsad 

funktionsförmåga 2012. 

 

Dnr MBN 2013/204 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger uppföljningen av miljöprogram och klimatprogram 

2012 till handlingarna. 

 

Dnr KS 2013/539 

Nämndernas månadsrapport till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten för mars månad. 

 

Protokollsutdrag från Örebro Läns Landsting 2013-04-25: 

Landstingsfullmäktige beslutar att Patientnämndens uppdrag även ska innefatta 

handläggning av ärenden som rör synpunkter på skolhälsovård/elevhälsa. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

 
 

 

 


