
 
 

Gymnasienämnd 

Protokoll 
2014-01-27 

 
Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, Stadshuset, 2014-01-27,  

klockan 15:00-15:25, 15:30-15:40 
  
Beslutande  Stefan Svensson (S)  Zitha Ahlin (C) 
  Katarina Öberg (S)  Per Holm (KD) 
  Dan-Åke Moberg (S)  Tomas Voulo (M) 
  Carina Bäck (S)    
   
Närvarande, ej tjg ers  Marie Eriksson (S)  Lennarth Helgesson (M) 
  Jeanette Widström (S)    
   
Övriga Jukka Tekonen  

Tf förvaltningschef 

Elisabeth Jangenby 

Utredningssekreterare 
 Rolf Östman  

Verksamhetschef, § 1-2 

Elsa Andersson 

Personalhandläggare, § 18 
 Filip Lindvall  

Politisk lärling 

 

   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 1-24 
 Elisabeth Jangenby  

 
Ordförande ...................................................... 
 Stefan Svensson 
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 Per Holm 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Gymnasienämnd 
  
Sammanträdesdatum 2014-01-27 

 
Datum för 
uppsättande 

 Datum för nedtagande  

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

Lillemor Holgersdotter 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-01-27 § 1 Dnr GYM 2014/33 

Information om arbetet med omstrukturering av JN-gymnasiet 

Ärendebeskrivning 

Tf förvaltningsekonom Jukka Tekonen och verksamhetschef Rolf Östman informerar 

om arbetet med omstrukturering av 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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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-01-27 § 2 Dnr  

Marknadsföring  

Ärendebeskrivning 

Rolf Östman informerar om marknadsföringen av JN-gymnasiet. 

 

Den 15 februari är sista dagen för val till gymnasiet. Två annonser har varit i Nerikes 

Allehanda. En broschyr har gått ut till samtliga elever i åk 9 i östernärke, sydnärke och 

Lekeberg.  

 

JN-elever gör skolbesök i grundskolan. 

 

Information finns även eller kommer att finnas på Facebook och KumlaNytt. 

 

Information om lärlingsutbildningarna kommer att lyftas fram. 

 

Uppdraget att få fler tjejer att söka utbildningarna har varit för kort för att hunnit arbeta 

med hittills, men det är en tjej på annonsen för JN. 

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 2014-01-27 § 3 Dnr GYM 2013/56 

Budget 2014 och flerårsbudget 2015-2016 

Ärendebeskrivning 

Vik. förvaltningsekonom Anna Hallberg och tf förvaltningschef Jukka Tekonen har 

upprättat förslag till internbudget för år 2014 och flerårsbudget för åren 2015-2016 

gällande gymnasienämndens verksamhetsområden.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar 

1. Internbudget 2014 samt flerårsplan 2015-2016, 

2. Intern kontroll plan 2014, 

3. e-plan 2014, 

4. samt attestförteckning. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens behandling 

Per Holm (KD), Thomas Voulo (M) och Zitha Ahlin (KD) föreslår  

1. bifall till förvaltningens förslag till beslut,  

2. att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag som visar vilka av JN:s 

utbildningar eller delar av utbildningar som löpande kan erbjudas Komvux-studerande, 

3. att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag för genomförande av 

eftergymnasiala Yrkesutbildningar tillsammans med Komvux, och  

4. att samtliga dessa uppdrag ska vara redovisade senast 2014-06-30 

 

Nämnden ajournerar sig 15:25-15:30. 

 

Dan-Åke Moberg (S) föreslår 

1. avslag till Per Holms (KD), Thomas Voulos (M) och Zitha Ahlins (KD) förslag, och  

2. bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer avslag till Per Holms (KD), Thomas Voulos (M) och Zitha Ahlins 

(KD) förslag mot bifall. 

Ordföranden finner att förslaget avslås. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Budget 2014 och flerårsbudget 2015-2016, forts 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden antar 

1. Internbudget 2014 samt flerårsplan 2015-2016, 

2. Intern kontroll plan 2014, 

3. e-plan 2014, 

4. samt attestförteckning. 

 

Reservationer 
Per Holm (KD), Thomas Voulo (M) och Zitha Ahlin (KD) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för sitt eget förslag.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-01-27 § 4 Dnr GYM 2014/16 

Bidragsbelopp för 2014 

Ärendebeskrivning 

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd friskola ska hemkommunen 

lämna ett grundbelopp. Grundbeloppet för nationella program och nationella 

inriktningar i gymnasieskolan som även hemkommunen erbjuder, ska bestämmas efter 

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna 

programmet eller inriktningen. Motsvarande gäller bidrag för utbildning i 

gymnasiesärskolan. För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande 

utbildning inom gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har 

beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala 

bidragsbelopp enligt riksprislistan 

 

För de program Kumla kommun erbjuder genom samverkansavtal med SUF och Örebro 

kommun gäller snittkostnaden av deras ersättning om båda har programmet, i annat fall 

från den som har programmet. Om SUF och Örebro kommun inte är klara med sina 

beräkningar får frågan tas upp till beslut igen. I de fall där SUF och Örebro inte erbjuder 

programmet eller inriktningen gäller riksprislistan.  

 

Vik. förvaltningsekonom Anna Hallberg presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2014 enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2014 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-01-27 § 5 Dnr GYM 2014/17 

Bidragsbelopp 2014 för Rytmus AB 

Ärendebeskrivning 

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd friskola ska hemkommunen 

lämna ett grundbelopp. Grundbeloppet för nationella program och nationella 

inriktningar i gymnasieskolan som även hemkommunen erbjuder, ska bestämmas efter 

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna 

programmet eller inriktningen. Motsvarande gäller bidrag för utbildning i 

gymnasiesärskolan. För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande 

utbildning inom gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har 

beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala 

bidragsbelopp enligt riksprislistan 

 

För de program Kumla kommun erbjuder genom samverkansavtal med SUF och Örebro 

kommun gäller snittkostnaden av deras ersättning om båda har programmet, i annat fall 

från den som har programmet. Om SUF och Örebro kommun inte är klara med sina 

beräkningar får frågan tas upp till beslut igen. I de fall där SUF och Örebro inte erbjuder 

programmet eller inriktningen gäller riksprislistan.  

 

Vik. förvaltningsekonom Anna Hallberg presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2014 enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2014 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-01-27 § 6 Dnr GYM 2014/18 

Bidragsbelopp 2014 för Jensen Education 

Ärendebeskrivning 

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd friskola ska hemkommunen 

lämna ett grundbelopp. Grundbeloppet för nationella program och nationella 

inriktningar i gymnasieskolan som även hemkommunen erbjuder, ska bestämmas efter 

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna 

programmet eller inriktningen. Motsvarande gäller bidrag för utbildning i 

gymnasiesärskolan. För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande 

utbildning inom gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har 

beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala 

bidragsbelopp enligt riksprislistan 

 

För de program Kumla kommun erbjuder genom samverkansavtal med SUF och Örebro 

kommun gäller snittkostnaden av deras ersättning om båda har programmet, i annat fall 

från den som har programmet. Om SUF och Örebro kommun inte är klara med sina 

beräkningar får frågan tas upp till beslut igen. I de fall där SUF och Örebro inte erbjuder 

programmet eller inriktningen gäller riksprislistan.  

 

Vik. förvaltningsekonom Anna Hallberg presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2014 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-01-27 § 7 Dnr GYM 2014/19 

Bidragsbelopp 2014 för Pluskompetens utbildningar AB 

Ärendebeskrivning 

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd friskola ska hemkommunen 

lämna ett grundbelopp. Grundbeloppet för nationella program och nationella 

inriktningar i gymnasieskolan som även hemkommunen erbjuder, ska bestämmas efter 

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna 

programmet eller inriktningen. Motsvarande gäller bidrag för utbildning i 

gymnasiesärskolan. För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande 

utbildning inom gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har 

beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala 

bidragsbelopp enligt riksprislistan 

 

För de program Kumla kommun erbjuder genom samverkansavtal med SUF och Örebro 

kommun gäller snittkostnaden av deras ersättning om båda har programmet, i annat fall 

från den som har programmet. Om SUF och Örebro kommun inte är klara med sina 

beräkningar får frågan tas upp till beslut igen. I de fall där SUF och Örebro inte erbjuder 

programmet eller inriktningen gäller riksprislistan.  

 

Vik. förvaltningsekonom Anna Hallberg presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2014 enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2014 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-01-27 § 8 Dnr GYM 2014/20 

Bidragsbelopp 2014 för IT-gymnasiet 

Ärendebeskrivning 

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd friskola ska hemkommunen 

lämna ett grundbelopp. Grundbeloppet för nationella program och nationella 

inriktningar i gymnasieskolan som även hemkommunen erbjuder, ska bestämmas efter 

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna 

programmet eller inriktningen. Motsvarande gäller bidrag för utbildning i 

gymnasiesärskolan. För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande 

utbildning inom gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har 

beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala 

bidragsbelopp enligt riksprislistan 

 

För de program Kumla kommun erbjuder genom samverkansavtal med SUF och Örebro 

kommun gäller snittkostnaden av deras ersättning om båda har programmet, i annat fall 

från den som har programmet. Om SUF och Örebro kommun inte är klara med sina 

beräkningar får frågan tas upp till beslut igen. I de fall där SUF och Örebro inte erbjuder 

programmet eller inriktningen gäller riksprislistan.  

 

Vik. förvaltningsekonom Anna Hallberg presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2014 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-01-27 § 9 Dnr GYM 2014/21 

Bidragsbelopp 2014 för Baggium utbildning 

Ärendebeskrivning 

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd friskola ska hemkommunen 

lämna ett grundbelopp. Grundbeloppet för nationella program och nationella 

inriktningar i gymnasieskolan som även hemkommunen erbjuder, ska bestämmas efter 

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna 

programmet eller inriktningen. Motsvarande gäller bidrag för utbildning i 

gymnasiesärskolan. För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande 

utbildning inom gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har 

beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala 

bidragsbelopp enligt riksprislistan 

 

För de program Kumla kommun erbjuder genom samverkansavtal med SUF och Örebro 

kommun gäller snittkostnaden av deras ersättning om båda har programmet, i annat fall 

från den som har programmet. Om SUF och Örebro kommun inte är klara med sina 

beräkningar får frågan tas upp till beslut igen. I de fall där SUF och Örebro inte erbjuder 

programmet eller inriktningen gäller riksprislistan.  

 

Vik. förvaltningsekonom Anna Hallberg presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2014. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2014 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-01-27 § 10 Dnr GYM 2014/22 

Bidragsbelopp 2014 för Elector 

Ärendebeskrivning 

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd friskola ska hemkommunen 

lämna ett grundbelopp. Grundbeloppet för nationella program och nationella 

inriktningar i gymnasieskolan som även hemkommunen erbjuder, ska bestämmas efter 

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna 

programmet eller inriktningen. Motsvarande gäller bidrag för utbildning i 

gymnasiesärskolan. För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande 

utbildning inom gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har 

beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala 

bidragsbelopp enligt riksprislistan 

 

För de program Kumla kommun erbjuder genom samverkansavtal med SUF och Örebro 

kommun gäller snittkostnaden av deras ersättning om båda har programmet, i annat fall 

från den som har programmet. Om SUF och Örebro kommun inte är klara med sina 

beräkningar får frågan tas upp till beslut igen. I de fall där SUF och Örebro inte erbjuder 

programmet eller inriktningen gäller riksprislistan.  

 

Vik. förvaltningsekonom Anna Hallberg presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2014 enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2014 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-01-27 § 11 Dnr GYM 2014/23 

Bidragsbelopp 2014 för Thoréngruppen AB 

Ärendebeskrivning 

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd friskola ska hemkommunen 

lämna ett grundbelopp. Grundbeloppet för nationella program och nationella 

inriktningar i gymnasieskolan som även hemkommunen erbjuder, ska bestämmas efter 

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna 

programmet eller inriktningen. Motsvarande gäller bidrag för utbildning i 

gymnasiesärskolan. För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande 

utbildning inom gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har 

beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala 

bidragsbelopp enligt riksprislistan 

 

För de program Kumla kommun erbjuder genom samverkansavtal med SUF och Örebro 

kommun gäller snittkostnaden av deras ersättning om båda har programmet, i annat fall 

från den som har programmet. Om SUF och Örebro kommun inte är klara med sina 

beräkningar får frågan tas upp till beslut igen. I de fall där SUF och Örebro inte erbjuder 

programmet eller inriktningen gäller riksprislistan.  

 

Vik. förvaltningsekonom Anna Hallberg presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2014 enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2014 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-01-27 § 12 Dnr GYM 2014/24 

Bidragsbelopp 2014 för Ingelstadgymnasiet, 
Hushållningssällskapet 

Ärendebeskrivning 

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd friskola ska hemkommunen 

lämna ett grundbelopp. Grundbeloppet för nationella program och nationella 

inriktningar i gymnasieskolan som även hemkommunen erbjuder, ska bestämmas efter 

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna 

programmet eller inriktningen. Motsvarande gäller bidrag för utbildning i 

gymnasiesärskolan. För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande 

utbildning inom gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har 

beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala 

bidragsbelopp enligt riksprislistan 

 

För de program Kumla kommun erbjuder genom samverkansavtal med SUF och Örebro 

kommun gäller snittkostnaden av deras ersättning om båda har programmet, i annat fall 

från den som har programmet. Om SUF och Örebro kommun inte är klara med sina 

beräkningar får frågan tas upp till beslut igen. I de fall där SUF och Örebro inte erbjuder 

programmet eller inriktningen gäller riksprislistan.  

 

Vik. förvaltningsekonom Anna Hallberg presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2014 enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2014 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-01-27 § 13 Dnr GYM 2014/25 

Bidragsbelopp 2014 för stiftelsen Stadsmissionens skola 

Ärendebeskrivning 

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd friskola ska hemkommunen 

lämna ett grundbelopp. Grundbeloppet för nationella program och nationella 

inriktningar i gymnasieskolan som även hemkommunen erbjuder, ska bestämmas efter 

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna 

programmet eller inriktningen. Motsvarande gäller bidrag för utbildning i 

gymnasiesärskolan. För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande 

utbildning inom gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har 

beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala 

bidragsbelopp enligt riksprislistan 

 

För de program Kumla kommun erbjuder genom samverkansavtal med SUF och Örebro 

kommun gäller snittkostnaden av deras ersättning om båda har programmet, i annat fall 

från den som har programmet. Om SUF och Örebro kommun inte är klara med sina 

beräkningar får frågan tas upp till beslut igen. I de fall där SUF och Örebro inte erbjuder 

programmet eller inriktningen gäller riksprislistan.  

 

Vik. förvaltningsekonom Anna Hallberg presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2014 enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2014 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-01-27 § 14 Dnr GYM 2014/26 

Bidragsbelopp för 2014 Lunds Dans- och musikalgymnasium 

Ärendebeskrivning 

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd friskola ska hemkommunen 

lämna ett grundbelopp. Grundbeloppet för nationella program och nationella 

inriktningar i gymnasieskolan som även hemkommunen erbjuder, ska bestämmas efter 

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna 

programmet eller inriktningen. Motsvarande gäller bidrag för utbildning i 

gymnasiesärskolan. För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande 

utbildning inom gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har 

beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala 

bidragsbelopp enligt riksprislistan 

 

För de program Kumla kommun erbjuder genom samverkansavtal med SUF och Örebro 

kommun gäller snittkostnaden av deras ersättning om båda har programmet, i annat fall 

från den som har programmet. Om SUF och Örebro kommun inte är klara med sina 

beräkningar får frågan tas upp till beslut igen. I de fall där SUF och Örebro inte erbjuder 

programmet eller inriktningen gäller riksprislistan.  

 

Vik. förvaltningsekonom Anna Hallberg presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2014 enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2014 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-01-27 § 15 Dnr GYM 2014/27 

Bidragsbelopp 2014 för Fordonsutbildningar i Örebro AB 

Ärendebeskrivning 

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd friskola ska hemkommunen 

lämna ett grundbelopp. Grundbeloppet för nationella program och nationella 

inriktningar i gymnasieskolan som även hemkommunen erbjuder, ska bestämmas efter 

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna 

programmet eller inriktningen. Motsvarande gäller bidrag för utbildning i 

gymnasiesärskolan. För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande 

utbildning inom gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har 

beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala 

bidragsbelopp enligt riksprislistan 

 

För de program Kumla kommun erbjuder genom samverkansavtal med SUF och Örebro 

kommun gäller snittkostnaden av deras ersättning om båda har programmet, i annat fall 

från den som har programmet. Om SUF och Örebro kommun inte är klara med sina 

beräkningar får frågan tas upp till beslut igen. I de fall där SUF och Örebro inte erbjuder 

programmet eller inriktningen gäller riksprislistan.  

 

Vik. förvaltningsekonom Anna Hallberg presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2014 enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2014 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-01-27 § 16 Dnr  

Information om ekonomiskt läge inför bokslut 

Ärendebeskrivning 

Tf förvaltningschef Jukka Tekonen och vik. förvaltningsekonom Anna Hallberg 

informerar om det ekonomiska läget inför bokslut. 

 

Prognosen är - 6,6 miljoner kr med semesterlöneskulden inräknad. 

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 2014-01-27 § 17 Dnr  

Information om ledningsorganisationen och rekrytering 

Ärendebeskrivning 

Tf förvaltningschef Jukka Tekonen informerar om ledningsorganisationen och 

rekrytering. 

 

Verksamhetschef Rolf Östman är tillförordnad rektor på JN-gymnasiet under våren. 

 

Intervjuer till tjänsten som verksamhetschef för elevhälsan blir den 5 februari. 

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 2014-01-27 § 18 Dnr BUN 2014/18 

Information om samverkad förvaltningsövergripande 
Arbetsmiljöplan 2014 

Ärendebeskrivning 

Personalhandläggare Elsa Andersson informerar om arbetsmiljöplan för 2014 (BUN 

2014/18). 

 

Tre områden kommer att fokuseras under 2014: 

1. Stressrelaterad ohälsa 

2. Buller 

3. Brandrutiner 

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 2014-01-27 § 19 Dnr GYM 2013/43 

Yttrande gällande övergripande revisionsrapport 

Ärendebeskrivning 

KPMG inkom den 14 oktober 2013 med en skriftlig rapport över sin övergripande 

granskning i Kumla kommun. Rapporten har redovisats muntligt vid ett tidigare tillfälle. 

Ett skriftlig yttrande ska vara KPMG tillhanda senast den 31 januari 2014. 

 

Förvaltningen presenterar förslag till yttrande. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar yttrande gällande revisionens övergripande granskning för 

vidarebefordran till revisionen. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar yttrande gällande revisionens övergripande granskning för 

vidarebefordran till revisionen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-01-27 § 20 Dnr  

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning 

Tf förvaltningschef Jukka Tekonen informerar om läget i förvaltningen. 

 

Ärende medarbetarundersökning kommer på marsnämnden. 

 

Tf förvaltningschef Jukka Tekonen slutar den sista mars och kommer då att 

avrapportera till kommunchefen. Kommer vara delaktig i planeringen av 

aprilsammanträdet. 

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 2014-01-27 § 21 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar  

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om sina kontakter med verksamheterna. 

 

Ingen ny information. Kontaktpolitikerorganisationen behöver göras om mot bakgrund 

av förändringarna i JN-gymnasiets organisation. 

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 2014-01-27 § 22 Dnr  

Organisation  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om JN-gymnasiets organisation. 

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 2014-01-27 § 23 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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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-01-27 § 24 Dnr  

Meddelanden  

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag   
KS 2013/1305 

Riktlinjer för förordnanden av förvaltningschefer. Riktlinjerna finns på barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

        

KS 2013/1303 

Förlängning av förordnande som administrativ chef. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förlänger Sune Valegrens tillförordnande för perioden 

2014-01-01 – 2014-02-02. 

 

KS 2013/1289 

Filip Lindvall (FP) godkänns som politisk lärling i gymnasienämnden 2014-01-01 – 

2014-03-31 med möjlighet till förlängning med ytterligare tre månader. Handledare för 

Filip Lindvall är Anna Otterström (FP). 

 

KS 2013/1311 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Frejgården förs över till socialnämnden från den 1 januari 2014, 

2. Kumla mot narkotika (KMN) förs över till socialnämnden från den 1 januari 2014, 

samt 

3. återrapportering från kumla mot narkotika till kommunstyrelsen ska ske om sex 

månader. 

 

KS 2013/1314 

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporterna med fortsatt uppdrag till nämnderna 

att arbeta för en budget i balans. 

Bilaga: Förvaltningarnas månadsrapporter, finns på barn- och utbildning. 

 

KS 2013/1304 

Kommunstyrelsen förlänger tillförordnandet av Malin Holm som personalchef för 

perioden 2014-01-01 – 2014-01-31. 

 

KS 2013/342 

Kommunstyrelsen antar förslag till projektplan för arbetet med Vision 2025. Bilaga: 

Förslag till projektplan för Vision 2025 finns på barn- och utbildning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Meddelanden, forts 

 

Cirkulär 
Cirkulär 13:68 från Sveriges Kommuner och Landsting 

Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare  

samt övergångsbestämmelser. Cirkuläret finns på barn- och utbildning. 

 

Publikation från Skolverket 

Forskning för klassrummet – Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken. 

Boken finns för utlåning på barn- och utbildning. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  
  

 


