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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-03-17 § 25 Dnr GYM 2013/142 

Omstrukturering av JN-gymnasiet - elever, personal, lokaler 
och lärlingsutbildningar 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträde den 9 december 2013, § 71, beslutade gymnasienämnden 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, 

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. 

 

Förvaltningen informerar om läget för elever, lokaler, lärlingsutbildningar och personal. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Omstrukturering av JN-gymnasiet - elever, personal, lokaler 
och lärlingsutbildningar, forts 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden  

1. lägger informationen till handlingarna, och 

2. noterar att eleverna på barn- och fritidsprogrammet (år 2) har erbjudits lärlingsplats 

men valde annan skola. 



4 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-03-17 § 26 Dnr GYM 2014/40 

Årsredovisning 2013 

Ärendebeskrivning 

Enligt 3 kap 1-2 §§ lagen (1997:619) om kommunal redovisning ska en årsredovisning 

redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 

ställningen vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen ska bland annat bestå av en 

förvaltningsberättelse, en resultaträkning och en balansräkning.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till Årsredovisning för 2013. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till Årsredovisning för 2013. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-03-17 § 27 Dnr GYM 2014/41 

Ekonomisk rapport februari 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar muntligen om det aktuella ekonomiska läget i förvaltningen.  

 

På grund av implementering av nytt ekonomisystem saknas information. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner informationen och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta 

arbeta för en budget i balans. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens behandling 

Per Holm (KD) föreslår att ärendet återremitteras eftersom ingen rapport finns. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden återremitterar ärendet enligt Per Holms (KD) förslag eftersom ingen 

rapport finns. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-03-17 § 28 Dnr GYM 2012/148 

Uppföljning av internkontrollplan 2013 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 67, att anta 

reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I detta reglemente fastslås 

att kommunstyrelsen och nämnderna ska anta en särskild plan för uppföljning av den 

interna kontrollen. Planen ska följas upp årligen. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till uppföljning av internkontrollplan för 2013. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till uppföljning av internkontrollplan för 2013. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-03-17 § 29 Dnr GYM 2014/35 

Internkontrollplan 2014 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 67, att anta 

reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I detta reglemente fastslås 

att kommunstyrelsen och nämnderna ska anta en särskild plan för uppföljning av den 

interna kontrollen.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till internkontrollplan för 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till internkontrollplan för 2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-03-17 § 30 Dnr GYM 2014/32 

Revisionsrapport, granskning av ärendehanteringsprocessen 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna inkom den 22 januari 2014 med en rapport angående revision av 

ärendehanteringsprocessen. Revisionen har omfattat beredning, beslutsunderlag och 

uppföljning, styrdokument för ärendehantering samt ärenderutiner.  

 

Synpunkter ska vara revisionen tillhanda senast den 31 mars 2014. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar yttrandet för vidarebefordran till revisionen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar yttrandet för vidarebefordran till revisionen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-03-17 § 31 Dnr GYM 2013/84 

Kumlas Glokala skolor 

Ärendebeskrivning 

Nämnden har beslutat att utveckla ett skolformsövergripande 

internationaliseringsprogram i Kumla kommun. Uppdragets utveckling hittills 

sammanfattas i dokumentet "Kumlas Glokala Skolor – en rapport".   

För att kunna ta nästa steg i programmet behöver vissa beslut fattas. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att 

1. Avskaffa styrgruppen i enlighet med programmets långsiktiga integrering i ordinarie 

verksamhet. 

2. Upprätta ett måldokument för kvalitetssäkring av internationaliseringsuppdraget. 

Uppdraget bör också integreras i kommunens övergripande kvalitetsarbete som en 

naturlig följd av dess förvaltningsövergripande strävan. Måldokumentet ska antas senast 

vid nämndens sammanträde i juni. 

3. För övergripande tydlighet upprätta en policy som fastslår att alla skolenheter, om än 

på olika sätt, ska arbeta in internationaliseringsuppdraget i sina planer och 

kvalitetsarbeten. Måldokumentet ska antas senast vid nämndens sammanträde i juni. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att 

1. Avskaffa styrgruppen i enlighet med programmets långsiktiga integrering i ordinarie 

verksamhet. 

2. Upprätta ett måldokument för kvalitetssäkring av internationaliseringsuppdraget. 

Uppdraget bör också integreras i kommunens övergripande kvalitetsarbete som en 

naturlig följd av dess förvaltningsövergripande strävan. Måldokumentet ska antas senast 

vid nämndens sammanträde i juni. 

3. För övergripande tydlighet upprätta en policy som fastslår att alla skolenheter, om än 

på olika sätt, ska arbeta in internationaliseringsuppdraget i sina planer och 

kvalitetsarbeten. Måldokumentet ska antas senast vid nämndens sammanträde i juni. 



10 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-03-17 § 32 Dnr GYM 2014/42 

Fortsatt arbete med GySam 

Ärendebeskrivning 

Tf förvaltningschef Jukka Tekonen informerar om att förvaltningscheferna i länet 

arbetar med gemensam prislista så som avtalet anger. GySam behandlar också var vissa 

specifika utbildningar ska finnas i länet. Friskolorna är informerade och i viss mån med 

i arbetet. Regionförbundet håller i arbetet. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-03-17 § 33 Dnr GYM 2014/44 

Remiss: Överenskommelse mellan Kumla kommun och 
kommunens föreningar/organisationer 

Ärendebeskrivning 

KSAU inkom den 19 februari med en remiss över ett förslag till överenskommelse 

mellan Kumla kommun och stiftelsen CESAM. 

 

Efter avslutad remissbehandling kommer beslut om överenskommelsen att fattas av 

kommunfullmäktige. 

 

 

Arbetsutskottets förslag 

Gymnasienämnden antar förslaget till yttrande för vidarebefordran till KSAU. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till yttrande för vidarebefordran till KSAU. 



12 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-03-17 § 34 Dnr GYM 2014/48 

Uppföljning 2013 av handlingsplan för personer med begränsad 
funktionsförmåga 

Ärendebeskrivning 

Handlingsplan för personer med begränsad funktionsförmåga följs upp årligen. 

Förvaltningen presenterar förslag på uppföljning för 2013. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar uppföljning 2013 av handlingsplan för personer med 

begränsad funktionsförmåga. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar uppföljning 2013 av handlingsplan för personer med 

begränsad funktionsförmåga. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-03-17 § 35 Dnr GYM 2014/53 

Uppföljning 2013 av aktivitetsplan för Folkhälsoplan 2012-2015 

Ärendebeskrivning 

Folkhälsoplanen är utgångspunkt för folkhälsoavtalet som skrevs mellan Örebro läns 

landsting, norra länsdelen, Örebro kommun, västra länsdelen, och södra länsdelen där 

Kumla ingår tillsammans med Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund. Därutöver har 

landstinget skrivit avtal med Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns 

bildningsförbund. Av folkhälsoavtalen framgår kommunernas åtaganden, landstingets 

åtaganden och gemensamma åtaganden. Syftet med avtalet är att främja en god och 

jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan berörda organisationer.  

 

Kumla kommuns handlingsplan anger ett antal mål och delmål som är viktiga för att 

uppfylla åtagandena i folkhälsoavtalet med landstinget. Mål och delmål följs upp årligen 

av nämnderna.  

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förlaget till uppföljning 2013 av aktivitetsplan för 

Folkhälsoplan 2012-2015 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till uppföljning 2013 av aktivitetsplan för 

Folkhälsoplan 2012-2015 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-03-17 § 36 Dnr GYM 2014/51 

Informationsärende: Ersättning till fristående gymnasium 

Ärendebeskrivning 

Gymnasienämnden ska inför varje läsår (enligt gymnasieförordningen 2010:2039) 

besluta om ersättning som Kumla kommun ska betala till en fristående gymnasieskola 

för en elev från Kumla kommun, när kommunen inte själv erbjuder det program som 

eleven går på. Ersättningsbeloppet beräknas utifrån de budgeterade kostnaderna från 

internbudgeten 2014. Bidraget betalas sedan ut månadsvis. 

 

Nedan framgår beräknade ersättningar för fristående gymnasium med utgångspunkt från 

internbudget för John Norlandergymnasiet, för de program som anordnas i egen regi. 

Ersättning för de program Kumla kommun erbjuder genom samverkansavtal med SUF 

och Örebro. Gäller snittet av deras ersättning om båda har programmet, i annat fall 

ersättning från den som har programmet. I det fall där SUF och Örebro inte erbjuder 

programmet eller inriktningen gäller riksprislistan.  

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-03-17 § 37 Dnr  

Marknadsföring 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om aktuell marknadsföring av JN-gymnasiet. 

 

Ingen ny information finns. 

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 2014-03-17 § 38 Dnr  

Organisation 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om JN-gymnasiets organisation. 

 

Ingen ny separat information finns. 

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 2014-03-17 § 39 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Tf förvaltningschef Jukka Tekonen informerar om läget i förvaltningen. 

 

Intervjuer till gemensam rektor för JN och Vuxenutbildningen påbörjas i veckan. 

Verksamheterna slås ihop den 4 augusti. 

 

Tf förvaltningschef slutar 28 mars och lämnar slutrapport till kommundirektör med ett 

antal rekommendationer. 

 

Ny tf förvaltningschef blir Annika Hallberg. 

 

Jukka Tekonen tackar för sig och för nämndens trevliga bemötande. 

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 2014-03-17 § 40 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om sina kontakter med verksamheterna. 

 

Ingen ny information finns. 

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 2014-03-17 § 41 Dnr  

Redovisning av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Inga meddelanden om beslut i delegation har inkommit. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner redovisningen. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner redovisningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-03-17 § 42 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag   

KS 2013/1305 

Tillsättande av personalchef. 

Kommunstyrelsen beslöt att tillsätta tjänsten som personalchef med Eva Johansson med 

tillträde 5 maj. 

 

KS 2013/1400 

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar remissvar för Kumla kommun gällande Regional 

digital agenda för Örebro län. 

Information i ärendet finns hos på barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

KS 2013/1289 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om förlängning för Filip Lindvall (FP) som 

politisk lärling i gymnasienämnden 1 april t.o.m. 30 juni 2014. 

 

Kurs/konferens 

Aktualitetsdag för skolan  

28 augusti i Växjö. Anmälan senast 28 juli. Information finns på barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

 

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 2014-03-17 § 43 Dnr GYM 2014/54 

Verksamhetschef för skolhälsovården 

Ärendebeskrivning 

Skolhälsovården är en hälso- och sjukvårdsverksamhet och regleras förutom i skollagen 

också i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL). Gymnasienämnden är vårdgivare 

för skolhälsovården.  

 

Enligt HSL ska vårdgivaren utse en verksamhetschef med ansvar för verksamheten. 

Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret för skolhälsovården.  

 

Under perioden 1 april till och med 31 augusti 2014 finns ingen utsedd verksamhetschef 

för skolhälsovården. Nämnderna bör därför utse en sådan. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden utser samordnande skolsköterska Birgitta Åström till 

verksamhetschef under perioden 1 april till och med 31 augusti 2014. 

 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden utser samordnande skolsköterska Brigitta Åström till 

verksamhetschef under perioden 1 april till och med 31 augusti 2014. 
  

 


