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Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Gymnasienämnd 
  
Sammanträdesdatum 2013-10-21 

 
Datum för 
uppsättande 

 Datum för nedtagande  

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

      Lillemor Holgersdotter
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Gymnasienämnd 2013-10-21 § 58 Dnr GYM 2013/117 

Medarbetarundersökning 

Ärendebeskrivning 

Mikael Wennerström presenterar resultaten från medarbetarenkäten. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S), Per Holm (KD) och Lennarth Helgesson (M) föreslår att 

gymnasienämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan utifrån den 

förbättringsordning som finns.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan utifrån den 

förbättringsordning som finns.  
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Gymnasienämnd 2013-10-21 § 59 Dnr  

Konsultrapport 

Ärendebeskrivning 

Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen informerar muntligen om sitt konsultuppdrag samt 

ett preliminärt förslag till en ny ledningsorganisation på förvaltningen. 

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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Gymnasienämnd 2013-10-21 § 60 Dnr  

Extraärende - programutbud hösten 2014 

Arbetsutskottets behandling 

Ordförande Stefan Svensson (S) tar upp ett extraärende där han föreslår 

gymnasienämnden att ge tf förvaltningschef Jukka Tekonen i uppdrag att ta fram ett 

programutbud för hösten 2014, som ska presenteras på nämndsammanträdet den 9:e 

december.  

 

Handlingar om möjligt till den 20:e november. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt arbetsutskottets behandling. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden genom Stefan Svensson (S) ger tf förvaltningschef Jukka Tekonen i 

uppdrag att ta fram ett programutbud för hösten 2014, som ska presenteras på 

nämndsammanträdet den 9:e december.  

 

Handlingar klara, om möjligt, till den 20:e november. 
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Gymnasienämnd 2013-10-21 § 61 Dnr GYM 2013/114 

Personalhandläggaren informerar 

Ärendebeskrivning 

Personalhandläggare Elsa Andersson presenterar statistik om arbetsmiljöfrågor och 

sjukfrånvaro. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2013-10-21 § 62 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen informerar om det aktuella läget i förvaltningen. 

 

Ordförande Stefan Svensson (S), Per Holm (KD), rektor för Komvux Johan Bergdal, 

intendent Gunnar Andersson, näringslivsutvecklare Sune Valegren och tf 

förvaltningschef Jukka Tekonen besökte Karlskoga-Degerfors gymnasieförvaltning den 

30 september i år. Vid besöket fick gruppen information om 

Yrkeshögskoleutbildningarna, YH-utbildningar, som arrangeras i Karlskoga. 

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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Gymnasienämnd 2013-10-21 § 63 Dnr GYM 2013/121 

Ekonomisk rapport september 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Anna Hallberg redovisar ekonomisk rapport september. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Gymnasienämndens behandling 

Per Holm (KD) yrkar på att förvaltningen ska fortsätta att arbeta för en budget i balans. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner redovisningen för överlämnande till kommunstyrelsen 

och uppdrar förvaltningen att fortsätta att arbeta för en budget i balans. 



9 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-10-21 § 64 Dnr GYM 2013/120 

Interkommunal ersättning höstterminen 2013 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Anna Hallberg redovisar de interkommunala ersättningarna för 

höstterminen 2013. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2013-10-21 § 65 Dnr GYM 2013/115 

Gymnasiesamverkan 

Ärendebeskrivning 

Rektor Stefan Lövgren redovisar ett yttrande från förvaltningen gällande förslag till 

kommunalt samverkansavtal om gymnasieutbildning i Örebroregionen. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden ställer sig bakom förslaget och godkänner detsamma.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens behandling 

Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet genom Per Holm (KD) yrkar på ett 

medskick om att Kumla kommun omgående driver frågan hur punkten 5.2 ska 

konkretiseras för att få med de fristående huvudmännen i frågor som tillväxt, kvalitet 

och personalförsörjning. 

 

Marie Eriksson (S) yrkar avslag på Per Holms (KD) m.fl. förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordförande Stefan Svensson (S) ställer Per Holms (KD) yrkande mot Marie Erikssons 

(S) yrkande. Efter öppen votering finner ordföranden att gymnasienämnden bifallit 

Marie Erikssons (S) yrkande. Således avslås Kristdemokraternas, Moderaternas och 

Miljöpartiets förslag. 

 

Reservationer 

Per Holm (KD), Lennarth Helgesson (M) och Elin Wirf-Riberg (MP) reserverar sig till 

förmån för sitt eget förslag.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden ställer sig bakom förslaget från förvaltningen och godkänner 

detsamma.  
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Gymnasienämnd 2013-10-21 § 66 Dnr  

Informationsansvar 

Ärendebeskrivning 

Intendent Gunnar Andersson informerar om informationsansvar (tidigare 

uppföljningsansvar) för ungdomar upp till 20 år som inte studerar på 

gymnasieutbildning.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna och beslutar att folkhälso- 

och samordningsberedningen ges information i ärendet.  
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Gymnasienämnd 2013-10-21 § 67 Dnr  

Marknadsföring 

Ärendebeskrivning 

Tf förvaltningschef Jukka Tekonen informerar om marknadsföringen av JN gymnasiet. 

Förvaltningen avstod, med anledning av den pågående utredningen om programutbudet 

för höstterminen 2014, att delta på gymnasiemässan i Örebro. Förvaltningen planerar 

särskilda marknadsföringsinsatser, efter att nämnden behandlat ärendet om 

programutbud, i december 2013 och januari 2014. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar frågan till gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2013-10-21 § 68 Dnr  

Organisation 

Ärendebeskrivning 

Rektor Stefan Lövgren och tf. förvaltningschef Jukka Tekonen informerar om JN-

gymnasiets organisation.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 



14 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-10-21 § 69 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om sina besök ute i verksamheten. 

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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Gymnasienämnd 2013-10-21 § 70 Dnr GYM 2013/119 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av beslut i delegation  

2/13Beslut behörighet vilket innebär dispens från kravet på godkänt betyg i engelska 

från grundskolan. Skollagen kap 16 § 32 och 36 Stefan Lövgren 2013-09-12 

 

Protokollsutdrag 

Dnr KS 2011/749 

Svar på medborgarförslag om civilkuragepris. 

Ett medborgarförslag om att inrätta ett civilkuragepris lämnades in 2011. 

Kommunfullmäktige beslutar att införa ett civilkuragepris i Kumla kommun, samt ger 

kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för priset. 

 

Dnr KS 2013/885 

Ställföreträdande förvaltningschef – miljö- och byggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Caroline Fornbrant från uppdraget som 

ställföreträdande förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen from 2013-09-

01, och tillförordnar Per Flodström som ställföreträdande förvaltningschef för miljö- 

och byggnadsförvaltningen from 2013-09-01. 

 

Dnr KS 2013/916 

Tillsättande av kommundirektör. 

Kommunfullmäktige beslutar att förordna Ulla Lundholm till tjänsten som 

kommundirektör i tre år from 1 oktober 2013. 

 

Dnr KS 2013/388 

Ändring av bolagsnamn från Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB till KumBro 

Utveckling AB 

Kommunfullmäktige godkänner ändringen av bolagets namn till KumBro Utveckling 

AB. 

 

Dnr KS 2013/929 

Förlängning av tillförordnande av tjänsten som personalchef 

Kommunstyrelsen beslutar att tillförordna Malin Holm som personalchef till den 31 

december 2013. 

 

Information från Skolverket 

Kommunblad med jämförelsetal för kommuner. 

Kommunbladet publiceras på Skolverkets webbplats http: www.skolverket.se under 

Statistik & analys/Statistik/Kommunblad. 

Skolverkets förhoppning är att jämförelsetalen ska komma till nytta som underlag för 
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diskussion och reflektion om den lokala verksamheten. 

 

Cirkulär från Sveriges Kommuner och landsting 

Budgetpropositionen för år 2014. 

18 september presenterade regeringen 2014 års budgetproposition (2013/14:1). 

Cirkulär 13:48 budgetpropositionen för år 2014. 

Bilaga 1 Arbetsgivaravgifter för KOMMUNER år 2013 och prel. För 2014 

Cirkulären finns att ladda ner från cirkulärdatabasen på Sveriges Kommuner och 

Landstings hemsida. 

 

Information från Skolinspektionen 

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Örebro kommun Dnr 

32–2013:940 

Skolinspektinen gör den sammantagna bedömningen att Thoréngruppen AB inte har 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna. 

Skolinspektionen kan därför inte godkänna ansökan som huvudman för gymnasieskola 

avseende det nationella barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna fritid och hälsa 

samt pedagogiskt arbete, hotell- och turismprogrammet med inriktningen hotell och 

konferens och el- och energiprogrammet med inriktning elteknik vid Yrkesgymnasiet i 

Örebro kommun. 

 

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Örebro kommun Dnr 

32–2013:819 

Skolinspektionen godkänner Thoréngruppen AB som huvudman för gymnasieskola i 

Örebro kommun. Godkännandet avser utbildning på det nationella 

samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap vid Thorén Business 

School i Örebro kommun. 

 

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Örebro kommun Dnr 

320–2011:5 227 

Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Thoréngruppen AB som 

huvudman för gymnasieskola avseende det nationella han dels- och 

administrationsprogrammet inriktning administrativ service vid Thorén Business School 

i Örebro Kommun. 

 

Skrivelse 

Skrivelse från Språklärarnas riksförbund samt Svenska klassikerförbundet. 

I skrivelsen framhåller medlemmarna i Språklärarnas riksförbund och Svenska 

Klassikerförbundet vikten av att det humanistiska programmet marknadsförs och finns 

som valmöjlighet inför kommande gymnasieval i Kumla kommun.  

 

Konferens 

Konferens Att leda skola/särskola 3-4 februari 2014 i Stockholm 

Sigys - Skolledare i särskolan 

Anmälan: Vänd dig till Lillemor Holgersdotter 019-58 83 11 
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Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
 

 

 


