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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-09-09 § 58 Dnr GYM 2013/43 

KPMG - resultat från enkätundersökning 

Ärendebeskrivning 

KPMG kommer och vill träffa ledamöter, ersättare samt förvaltningschef för att 

presentera och diskutera det sammanställda resultatet på enkätundersökningen som 

genomfördes i våras. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. KPMG återkommer med en 

skriftlig redovisning om diskussionen. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. KPMG återkommer med en 

skriftlig redovisning om diskussionen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-09-09 § 59 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Tf Förvaltningschef Jukka Tekonen lämnar aktuell information gällande förvaltningen. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Gymnasienämndens beslut 

Enligt förslag till beslut 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-09-09 § 60 Dnr GYM 2013/112 

Ekonomisk rapport september 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk rapport till och med september med helårsprogos presenteras vid 

nämndsammanträdet. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner redovisningen. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner redovisningen. 



5 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-09-09 § 61 Dnr GYM 2013/101 

Delårsbokslut 2013 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson informerar om delårsbokslut för 

gymnasienämnden per den 31 juli 2013 samt en helårsprognos. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner redovisning av rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner redovisning av rapporten. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-09-09 § 62 Dnr GYM 2013/56 

Budget 2014 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson, rektor Stefan Lövgren och intendent Gunnar 

Andersson har upprättat förslag till budget för år 2014 och flerårsbudget för åren 2015-

2016 gällande gymnasienämndens verksamhetsområden. Vid gymnasienämndens 

sammanträde i juni beslutades att beslut om budgetförslag 2014 ska fattas vid 

sammanträdet i september. 

Förslag till beslut 

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

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens behandling 

Förslag 

Socialdemokraterna genom Stefan Svensson föreslår att budgetförslaget godkänns med 

följande justeringar: 

1. Investeringsbudgeten ändras så att I-padsen stryks från budget och att frågan om 

dessa överlämnas till kommunstyrelsen. 

2. Prioriteringsordningen för investeringsbudgeten tas bort, så att allt ligger under en 

och samma summa. 

 

Per Holm (KD) yrkar bifall till förslag från Stefan Svensson. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att budgetförslaget godkänns med följande justeringar: 

1. Investeringsbudgeten ändras så att I-padsen stryks från budget och att frågan om 

dessa överlämnas till kommunstyrelsen. 

2. Prioriteringsordningen för investeringsbudgeten ändras, så att allt ligger under en och 

samma summa. 

 

Reservationer 

Anna Otterström (FP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till förslaget från FP 

med innebörden att John Norlandergymnasiet bör avvecklas. 

 

Margareta Engman (M) deltar inte i beslutet. 

Reservationer 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Anna Otterström (FP): 

Med hänvisning till Folkpartiets förslag med innebörden att John Norlandergymnasiet 

bör avvecklas reserverar jag mig mot förslaget till utökning av budgetramen. 

 

Margareta Engman (M) deltar inte i beslutet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-09-09 § 63 Dnr GYM 2013/103 

Organisation  

Ärendebeskrivning 

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

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens behandling 

Socialdemokraterna genom Stefan Svensson föreslår att gymnasienämnden ger 

förvaltningen i uppdrag att till nästa nämnd redovisa frågan angående 

uppföljningsansvar för ungdomar mellan 16-20 år som inte studerar på gymnasiet. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa nämnd redovisa frågan 

angående uppföljningsansvar för ungdomar mellan 16-20 år som inte studerar på 

gymnasiet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-09-09 § 64 Dnr GYM 2013/104 

Marknadsföring  

Ärendebeskrivning 

Rektor Stefan Lövgren presenterar aktuell information om marknadsföring av JN-

gymnasiet. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-09-09 § 65 Dnr GYM 2013/53 

Yrkeshögskoleutbildningar 

Ärendebeskrivning 

Vid gymnasienämndens sammanträde den 22 april § 29 uppdrog nämnden till 

förvaltningen att undersöka möjligheterna att anordna påbyggnadsutbildningar i IATA-

TRAC och i spedition-logistik och 

se över kommande behov av yrkeshögskoleutbildningar som kan bedrivas i Kumla 

kommun. 

 

Intendent Gunnar Andersson informerar i ärendet. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-09-09 § 66 Dnr  

Överklagandeärenden 

Ärendebeskrivning 

Rektor Stefan Lövgren informerar om överklagandeärenden gällande JN-gymnasiet. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-09-09 § 67 Dnr GYM 2013/110 

Rapportering över elevantal 

Ärendebeskrivning 

Rektor Stefan Lövgren redogör för aktuellt elevantal på respektive program. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-09-09 § 68 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av beslut i delegation  

1/13Beslut behörighet vilket innebär dispens från kravet på godkänt betyg i engelska 

från grundskolan. Skollagen kap 16 § 32 och 36 Stefan Lövgren 2013-02-01 

 

Protokollsutdrag 

Dnr KS 2013/455 

Ställföreträdande förvaltningschef – miljö och byggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen entledigar Per Flodström från uppdraget som ställföreträdande 

förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen från och med den 1 juli 2013. 

Förordnar Caroline Fornbrant som ställföreträdande förvaltningschef för miljö- och 

byggnadsförvaltningen från den 1 juli 2013. 

 

Dnr KS 2012/1075 

Barnbokslut 2012 samt bilaga med uppföljning 

Kommunstyrelsen antar uppföljningen av barnbokslut för 2012. Kommundirektören får 

i uppdrag att ta fram en populärutgåva för internt och externt bruk samt att till 

kommande års barnbokslut se över formuleringen av åtgärder för att lättare koppla 

kostnader till respektive åtgärd. 

 

Dnr KS 2013/690 

Nämndernas månadsrapporter  

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporterna med fortsatt uppdrag till nämnderna 

att arbeta för en budget i balans. 

 

Dnr KS 2012/793 

Nya bestämmelser och riktlinjer för föreningsbidrag samt tjänsteskrivelse och förslag  

Kommunfullmäktige antar allmänna bestämmelser för föreningsbidrag i Kumla 

kommun och delegerar till KS att fatta beslut om riktlinjerna för de olika 

bidragsformerna samt beslutar att bidragsbeslut ska meddelas skriftligt till 

kommunstyrelsen. 

 

Dnr KS 2013/611 

Revisionsberättelse för Kumla kommun för 2012. 

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för räkenskapsåret och godkänner revisionen 

i sin helhet, och att revisionsrapporten därmed läggs till handlingarna. 

 

Dnr KS 2013/634 

Remiss – Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län samt 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

promemoria 

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande 

I förslag till yttrande framgår att Kumla kommun instämmer i promemorians slutsats att 

den regionala tillväxtpolitiken kommer att stärkas genom det ökade inflytandet, lokalt 

och regionalt, och övertagna ansvar för statliga tillväxtresurser som ett bildande av en 

region med ett direktvalt regionfullmäktige innebär. Detta kommer att öka det 

demokratiska inflytandet och skapa högre legitimitet. Kumla kommun tillstyrker därför 

förslaget om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, där Örebro län och Gävleborgs län 

ska omfattas. 

Ny rapport från Rädda Barnen maj 2013 

Rädda Barnen har i en ny nationell kartläggning undersökt det förebyggande stödet för 

barn och unga i utsatta situationer. Resultaten visar stora skillnader mellan kommuner 

och mellan stadsdelar. Rädda Barnen vill se en lagstiftad garantinivå för det sociala 

skyddsnätet för barn. 

 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna 

 
 

 

 


