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Beslutande  Katarina Öberg (S)  Zitha Ahlin (C) 
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 Anders Bäcklin  

 
Ordförande ...................................................... 
 Katarina Öberg 

 
Justerare ...................................................... 
 Per Holm 

 

Anslag/Bevis 
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Sammanträdesdatum 2013-12-09 

 
Datum för 
uppsättande 

 Datum för nedtagande  

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

      Lillemor Holgersdotter
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-12-09 § 69 Dnr  

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning 

Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen informerar på nämndsammanträdet om det aktuella 

läget inom förvaltningen. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-12-09 § 70 Dnr  

Konsultrapport 

Ärendebeskrivning 

Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen informerar på nämndsammanträdet om sitt 

konsultuppdrag. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-12-09 § 71 Dnr GYM 2013/142 

Beslut om programutbud JN-gymnasiet höstterminen 2014 

Ärendebeskrivning 

Gymnasienämndens arbetsutskott gav den 9:e oktober tf. förvaltningschef Jukka 

Tekonen i uppdrag att ta fram ett programutbud för JN-gymnasiet för höstterminen 

2014. Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen presenterar sitt förslag till programutbud 

höstterminen 2014.  

 

Utredningen har överlämnats till gymnasienämnden för beslut. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens behandling 

Förslag 
Per Holm (KD) och Zitha Ahlin (C) yrkar att  

 

1. Kumla kommun söker medlemskap i Sydnärkesutbildningsförbund (SUF), samt  

 

2. under förhandlingstiden med SUF ge personalen ett 6 månaders utvecklingsmandat.  

 

Katarina Öberg (S), Dan-Åke Moberg (S), Carina Bäck (S) samt Thomas Andersson (S) 

yrkar att gymnasienämnden beslutar att 

 

1. erbjuda följande programutbud höstterminen 2014 hos John Norlander gymnasiet: 

Introduktionsprogramet med inriktningarna preparandutbildning, individuellt alternativ 

och språk introduktion samt Fordon- och transport och Bygg- och anläggning, 

 

2. ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att en optimal fortsatt skolgång bereds för 

elever vars program avvecklas till höstterminen 2014, detta ska ske genom individuella 

lösningar. Förvaltningen ska rapportera tillbaka till nämnden hur detta ska genomföras 

vid första nämndmötet 2014 och därefter ska nämnden ges kontinuerlig information om 

hur arbetet fortlöper, 

 

3. ge förvaltningen i uppdrag att personalen i möjligaste mån erbjuds andra likvärdiga 

befattningar i Kumla kommun,  

 

4. ge förvaltningen i uppdrag att se till att det finns nödvändiga resurser för att kunna 

erbjuda enskilda samtal med all berörd personal på John Norlander gymnasiet, 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

5. ge förvaltningen i uppdrag att göra särskilda marknadsföringsinsatser under januari 

2014 för John Norlander gymnasiets programutbud hösten 2014. Marknadsföringen ska 

i möjligaste mån bidra till att locka fler kvinnliga elever till Bygg- och anläggning och 

Fordon- och transport, 

 

6. ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en plan för lärlingsutbildning inom JN 

gymnasiet. Detta ska rapporteras till nämndens möte i februari 2014, 

 

7. förvaltningen presenterar ett förslag till nämndens sammanträde i mars 2014 om vilka 

lokaler som behövs till JN gymnasiets verksamhet från och med höstterminen 2014. En 

första rapport gällande arbetet ska lämnas till nämndens sammanträde i januari 2014, 

samt 

 

8. förvaltningen inleder samtal med berörda hyresvärdar, Folkets husföreningen, Kumla 

Fastigheter och Kumla Bostäder, för att antingen finna andra hyresgäster till de lokaler 

som inte behövs för verksamheten från och med höstterminen 2014 och/eller finna 

lösningar för att åstadkomma nya avtal mellan parterna. Gymnasienämndens 

arbetsutskott ska ges fortlöpande information om detta arbete.  

 

Tomas Voulo (M) yrkar bifall till Per Holms (KD) och Zitha Ahlins (C) förslag med 

tilläggsyrkandet att Kumla kommun söker medlemskap i SUF eller annan lämplig 

huvudman.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Per Holms (KD), Zitha Ahlins (C) och Tomas Voulos (M) förlag 

mot Katarina Öberg (S) med fleras förslag. Ordföranden finner att Katarina Öberg (S) 

med fleras förslag vunnit majoritet. 

 

Ordföranden ställer Katarina Öberg (S) med fleras förslag mot Tomas Voulos (M) 

tilläggsyrkande. Ordföranden finner att Katarina Öberg (S) med fleras förslag vunnit 

majoritet. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att  

 

1. erbjuda följande programutbud höstterminen 2014 hos John Norlander gymnasiet: 

Introduktionsprogramet med inriktningarna preparandutbildning, individuellt alternativ 

och språk introduktion samt Fordon- och transport och Bygg- och anläggning, 

 

2. ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att en optimal fortsatt skolgång bereds för 

elever vars program avvecklas till höstterminen 2014, detta ska ske genom individuella 

lösningar. Förvaltningen ska rapportera tillbaka till nämnden hur detta ska genomföras 

vid första nämndmötet 2014 och därefter ska nämnden ges kontinuerlig information om 

hur arbetet fortlöper, 

 

3. ge förvaltningen i uppdrag att personalen i möjligaste mån erbjuds andra likvärdiga 
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befattningar i Kumla kommun,  

 

4. ge förvaltningen i uppdrag att se till att det finns nödvändiga resurser för att kunna 

erbjuda enskilda samtal med all berörd personal på John Norlander gymnasiet, 

 

5. ge förvaltningen i uppdrag att göra särskilda marknadsföringsinsatser under januari 

2014 för John Norlander gymnasiets programutbud hösten 2014. Marknadsföringen ska 

i möjligaste mån bidra till att locka fler kvinnliga elever till Bygg- och anläggning och 

Fordon- och transport, 

 

6. ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en plan för lärlingsutbildning inom JN 

gymnasiet. Detta ska rapporteras till nämndens möte i februari 2014, 

 

7. förvaltningen presenterar ett förslag till nämndens sammanträde i mars 2014 om vilka 

lokaler som behövs till JN gymnasiets verksamhet från och med höstterminen 2014. En 

första rapport gällande arbetet ska lämnas till nämndens sammanträde i januari 2014, 

samt  

 

8. förvaltningen inleder samtal med berörda hyresvärdar, Folkets husföreningen, Kumla 

Fastigheter och Kumla Bostäder, för att antingen finna andra hyresgäster till de lokaler 

som inte behövs för verksamheten från och med höstterminen 2014 och/eller finna 

lösningar för att åstadkomma nya avtal mellan parterna. Gymnasienämndens 

arbetsutskott ska ges fortlöpande information om detta arbete. 

Reservationer 

Per Holm (KD) och Zitha Ahlin (C) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Tomas Voulo (M) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-12-09 § 72 Dnr GYM 2013/133 

Ledningsorganisation 

Ärendebeskrivning 

Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen presenterar sitt förslag på ny 

ledningsorganisationen för barn- och utbildningsförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslag till ny 

ledningsorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslag till ny 

ledningsorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen.  
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Gymnasienämnd 2013-12-09 § 73 Dnr GYM 2013/131 

Ekonomisk rapport  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Anna Hallberg och Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen redovisar 

ekonomisk rapport oktober. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner redovisningen och överlämnar den ekonomiska 

rapporten vidare till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens behandling 

Förslag 

Per Holm (KD) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta för en budget 

i balans. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner redovisningen och överlämnar den ekonomiska 

rapporten vidare till kommunstyrelsen. Samt att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta 

arbetet för en budget i balans. 
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Gymnasienämnd 2013-12-09 § 74 Dnr  

Marknadsföring  

Ärendebeskrivning 

Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen informerar om marknadsföringen vid JN-

gymnasiet. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-12-09 § 75 Dnr  

Organisation  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om JN-gymnasiets organisation. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2013-12-09 § 76 Dnr GYM 2013/129 

Läs- och arbetsårets förläggning 2014/2015 

Ärendebeskrivning 

Gymnasienämnden ska besluta om läs- och arbetsårets förläggning. Enligt skollagen ska 

arbetsåret omfatta minst 178 skoldagar. Lärares arbetsår ska vara 194 dagar. Förslaget 

till läsår har tagit hänsyn till läsårets förläggning i Örebro och Sydnärkes 

utbildningsförbund. Studentexamen är i förslaget samma dag som både Alleskolan och 

de kommunala gymnasieskolorna i Örebro. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget. 
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Gymnasienämnd 2013-12-09 § 77 Dnr GYM 2013/130 

Arbetsmiljöfördelning 

Ärendebeskrivning 

Beslut om arbetsmiljöfördelningen.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner den fördelning av arbetsmiljöuppgifter som finns. 

Arbetsutskottets behandling 

Arbetsutskottet lämnar över ärendet till Gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner den fördelning av arbetsmiljöuppgifter som finns. 
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Gymnasienämnd 2013-12-09 § 78 Dnr GYM 2013/125 

Detaljplan kv. Staren 5 

Ärendebeskrivning 

Yttrande över detaljplan Staren 5 

 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick i uppdrag av dess nämnd att upprätta en 

detaljplan som sänds ut på samråd för synpunkter som sammanställs för omarbetning av 

förslaget som då ställs ut för granskning.  Aktuellt detaljplaneförslag är nu på samråd. 

Gården ska tillgodose barnens behov av trygghet, trivsamhet, lek och rörelse, vila och 

avkoppling, upplevelse och stimulans samt inlärning och pedagogik. Förskolan kommer 

också att ha tillgång till husets atriumgård. För att skärma av förskolan mot parkeringen 

måste plank finnas. Föreslagen höjd för plank är 1,8 meter. 

 

Yttrande 

Gymnasienämnden föreslår att i stället för som enligt detaljplaneförslaget skärma av 

utemiljön med ett 1,8 meter högt plank använda buskage och ändamålsenligt staket 

tillsammans med balk för att ringa in och säkerställa säkerheten kring utemiljön. Den 

föreslagna entrén mot parkeringen föreslår gymnasienämnden tas bort och istället 

används endast entré via gågatan mellan Kvarngården och Folkets Hus.  

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar yttrandet. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet antar yttrandet. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar yttrandet. 
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Gymnasienämnd 2013-12-09 § 79 Dnr GYM 2013/127 

Sammanträdestider 2014 och januari 2015 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har sammanställt förslag på sammanträdestider från och med februari 

2014 till och med januari 2015. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner sammanträdestiderna från och med februari 2014 till och 

med januari 2015. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner sammanträdestiderna från och med februari 2014 till och 

med januari 2015. 
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Gymnasienämnd 2013-12-09 § 80 Dnr  

Ändring av datum för gruppmöte och arbetsutskott januari 2014 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen föreslår att datum för gruppmötet och arbetsutskottet i januari 2014 

ändras. Datum för gruppmötet ändras från den 9:e januari till den 14:e januari. Datum 

för arbetsutskottet ändras från den 15:e januari till den 16:e januari. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner ändringarna och har således gruppmöte den 14:e januari 

och arbetsutskott den 16:e januari. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner ändringarna och har således gruppmöte den 14:e januari 

och arbetsutskott den 16:e januari. 



16 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-12-09 § 81 Dnr GYM 2013/132 

Sammanställning av klagomålsärenden 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar en sammanställning av klagomålsärenden för JN-gymnasiet. 

Från och med den förra sammanställningen, fram till den 11 november har noll (0) 

klagomålsärenden, gällande JN-gymnasiet registrerats i barn- och 

utbildningsförvaltningens diarium. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner sammanställningen och lägger informationen till 

handlingarna.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner sammanställningen och lägger informationen till 

handlingarna.  
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Gymnasienämnd 2013-12-09 § 82 Dnr  

Fyllnadsval för ersättare i arbetsutskottet 

Ärendebeskrivning 

Margareta Engman (M) har beviljats entledigande som ledamot i gymnasienämnden där 

hon även varit ersättare i arbetsutskottet. En ny ersättare måste således väljas. Per Holm 

(KD) presenterar förslag till ny ersättare. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner förslaget till ny ersättare i gymnasienämndens 

arbetsutskott. 

Gymnasienämndens behandling 

Per Holm (KD) yrkar att Tomas Voulo (M) väljs till ny ersättare i gymnasienämndens 

arbetsutskott.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner förslaget och väljer Tomas Voulo (M) till ny ersättare i 

gymnasienämndens arbetsutskott. 
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Gymnasienämnd 2013-12-09 § 83 Dnr  

Redovisning av beslut i delegation 

Ärendebeskrivning 

Sedan oktobernämnden har inga delegationsbeslut fattats rörande JN-gymnasiets 

verksamhet.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2013-12-09 § 84 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar  

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om sina besök ute i verksamheten. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2013-12-09 § 85 Dnr  

Meddelanden  

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag           

Valärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Margareta Engman (M) beviljas entledigande som ledamot i Gymnasienämnden. 

Thomas Vuolo (M) utses som ledamot i Gymnasienämnden efter Margareta Engman. 

Margareta Engman (M) utses som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter 

Marina Andersson som avsagt sig uppdraget. 

 

Kommunstyrelsens beslut KS 2013/1163 

Tillsättande av tjänst som administrativ chef   

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta tjänsten som administrativ chef på 

kommunledningskontoret med Niklas Örnfelt, med tillträde 3 februari 2014 

 

 

Information 

Information från Strålsäkerhetsmyndigheten om trådlösa datornätverk 

Under senare tid har förskolor och skolor fått en informationsbroschyr med rubriken 

Uppkopplande barn från Strålskyddsstiftelsen. 

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver i sin information att det inte finns vetenskapligt 

grundade misstankar om hälsorisker med radiovågor från trådlösa datornätverk. 

Strålsäkerhetsmyndigheten är den statliga myndighet som har ansvar för att skydda 

allmänheten från skadliga effekter från strålning men också för att öka kunskapen om 

exempelvis radiovågor som bland annat trådlösa datornätverk och surfplattor använder 

för att kommunicera. 

 

Information från Strålskyddsstiftelsen om hälsorisker med trådlösa datornätverk. 

Stiftelsen bifogar skrivelse samt informationsbroschyr. Finns på barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

 

Detaljplaner 

Samråd detaljplan Järnvägsområdet, del av Kumla Bandel 3:1 

Samråd detaljplan Resecentrum 

 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
 

 

 


