
 
 

Gymnasienämnd 

Protokoll 
2014-06-10 

 
Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, Stadshuset, 2014-06-10, klockan 15:00-

16:10 
  
Beslutande  Stefan Svensson (S)  Per Holm (KD) 
  Jeanette Widström (S)  Lennarth Helgesson (M) 
  Thomas Andersson (S)  Anna Otterström (FP) 
  Carina Bäck (S)    
   
Närvarande, ej tjg ers  Marie Eriksson (S)    
   
Övriga  Rolf Östman 

 Stf förvaltningschef  

 Anna Hallberg 

 Förvaltningsekonom  

Johan Bergdahl, § 61  

Rektor Vuxenutbildningen 

Elisabeth Jangenby 

Utredningssekreterare  

 

 
Sekreterare ...................................................... §§ 61-76 
 Elisabeth Jangenby  

 
Ordförande ...................................................... 
 Stefan Svensson 

 
Justerare ...................................................... 
 Anna Otterström 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Gymnasienämnd 
  
Sammanträdesdatum 2014-06-10 

 
Datum för 
uppsättande 

 Datum för nedtagande  

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

      Lillemor Holgersdotter 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-06-10 § 61 Dnr GYM 2014/82 

Information om Vuxenutbildningen 

Ärendebeskrivning 

Vuxenutbildningen överförs till gymnasienämndens ansvarsområde den 4 augusti 2014. 

Rektor Johan Bergdahl informerar på nämndsammanträdet om verksamheten inför 

detta.  

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 2014-06-10 § 62 Dnr GYM 2014/73 

Ekonomisk rapport april 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen lämnar rapport över det aktuella ekonomiska läget i förvaltningen.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden  

1. godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till kommunstyrelsen och  

2. uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbeta för en budget i balans. 

Arbetsutskottets behandling 

Per Holm (KD) föreslår att om underkottet för lokalkostnaderna inte blir löst ska 

gymnasienämnden äska ett tilläggsanslag hos KS för att täcka de samlade 

lokalutgifterna.  

Arbetsutskottets förslag 

Gymnasienämnden  

1. godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till kommunstyrelsen,  

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

3. beslutar äska ett tilläggsanslag hos KS för att täcka de samlade lokalutgifterna om 

underkottet för lokalkostnaderna inte blir löst enligt Per Holms (KD) förslag.  

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Per Holm (KD) föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag 1 mot avslag. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag 2 mot avslag. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag 3 mot avslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden  

1. godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till kommunstyrelsen och  

2. uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbeta för en budget i balans enligt Stefan 

Svenssons (S) förslag. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Ekonomisk rapport april, forts 

Reservationer 
Per Holm (KD), Anna Otterström (FP) och Lennarth Helgesson (M) reserverar sig till 

förmån för Per Holms förslag. 
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Gymnasienämnd 2014-06-10 § 63 Dnr GYM 2014/74 

Ekonomisk rapport maj 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen lämnar rapport över det aktuella ekonomiska läget i förvaltningen.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till 

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

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna och uppdrar åt förvaltningen 

att fortsätta arbeta för en budget i balans. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-06-10 § 64 Dnr GYM 2014/75 

Mål och medel 2015 och flerårsplan 2016-2017 (budget) 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har upprättat förslag till Mål och medel 2015 och flerårsplan för åren 

2016-2017 gällande gymnasienämnden verksamhetsområden. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslag till Mål och medel 2015 och flerårsplan för åren 2016-

2017.  

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens behandling 

Drift 

Stefan Svensson (S) föreslår följande prioriteringsordning: 

1) Lärlingsutvecklare 

2) Marknadsförare 

 

Per Holm (KD) och Lennarth Helgesson (M) föreslår följande prioriteringsordning: 

1) Lärlingsutvecklare 

1) Marknadsförare 

 

Anna Otterström (FP) föreslår följande prioriteringsordning: 

1) Lärlingsutvecklare 

Marknadsförare stryks 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Per Holms (KD) och Lennarth Helgessons (M) förslag mot Anna 

Otterströms (FP).  

Ordföranden finner att Per Holms (KD) och Lennarth Helgessons (M) förslag har vunnit 

majoritet. 

Ordföranden ställer Stefan Svenssons (S) förslag mot Per Holms (KD) och Lennarth 

Helgessons (M) förslag  

Ordföranden finner att Stefan Svenssons (S) förslag har vunnit majoritet. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Mål och medel 2015 och flerårsplan 2016-2017 (budget), forts 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden antar Mål och medel 2015 och flerårsplan 2016-2017 med följande 

prioriteringsordning: 

 

Drift 

1) Lärlingsutvecklare 

2) Marknadsförare 

 

Investeringar 

1) Målbild IT 

2) Lokalunderhåll och inventarier 

Reservationer 

Anna Otterström (FP) reserverar sig till förmån för eget förslag 

 

Per Holm (KD) och Lennarth Helgesson (M) reserverar sig till förmån för sitt eget 

förslag. 
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Gymnasienämnd 2014-06-10 § 65 Dnr GYM 2014/77 

Sammanställning klagomåsärenden 

Ärendebeskrivning 

Kravet på klagomålshantering regleras i 4 kap 8 § skollagen. Alla kommuner är 

skyldiga att ha rutiner för klagomålshantering. Förvaltningen sammanställder eventuella 

klagomål och redovisar dem för nämnden. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar sammanställningen av klagomålsärenden och lägger 

informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar sammanställningen av klagomålsärenden och lägger 

informationen till handlingarna.  
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Gymnasienämnd 2014-06-10 § 66 Dnr GYM 2014/80 

Uppföljning av ungdomar upp till 20 år 

Ärendebeskrivning 

En hemkommun ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen 

som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna 

erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder (29 kap, 9 § skollagen). Kommunstyrelsens 

arbetsutskott uppdrog den 1 april 2014, § 110, till gymnasienämnden att inom ramen för 

sitt uppdrag beakta kap 29, § 9 skollagen. Förvaltningen redovisar nuläget på 

gruppmötet.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden 

1. lägger informationen till handlingarna och  

2. uppdrar till förvaltningen att följa nationell utveckling och återkomma med rapport i 

höst.  
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Gymnasienämnd 2014-06-10 § 67 Dnr GYM 2014/83 

Information om lokalförändringar JN och Vux fr.o.m. ht 2014 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar muntligen på gruppmötet om lokalförändringar för JN och 

Vuxenutbildningen från och med hösten 2014. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  



11 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
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Gymnasienämnd 2014-06-10 § 68 Dnr GYM 2014/81 

Delegationsordning för gymnasienämnden 

Ärendebeskrivning 

Inför Vuxenutbildningens överföring från kommunstyrelsen till gymnasienämndens 

ansvarsområde behöver gymnasienämndens delegationsordning revideras.  

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden  

1. antar förslaget till reviderad delegationsordning, och  

2. beslutar att delegationsordningen börjar gälla från och med den 4 augusti 2014. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden  

1. antar förslaget till reviderad delegationsordning, och  

2. beslutar att delegationsordningen börjar gälla från och med den 4 augusti 2014. 
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Gymnasienämnd 2014-06-10 § 69 Dnr GYM 2014/79 

Skolhälsovårdens verksamhetsberättelse 

Ärendebeskrivning 

Skolhälsovården har upprättat verksamhetsberättelse. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar skolhälsovårdens patientsäkerhetsberättelse. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar skolhälsovårdens patientsäkerhetsberättelse. 
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Gymnasienämnd 2014-06-10 § 70 Dnr GYM 2014/78 

Skolhälsovårdens patientsäkerhetsberättelse 

Ärendebeskrivning 

Skolhälsovården har upprättat patientsäkerhetsberättelse. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar skolhälsovårdens patientsäkerhetsberättelse. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar skolhälsovårdens patientsäkerhetsberättelse. 
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Gymnasienämnd 2014-06-10 § 71 Dnr  

Organisation  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om arbetet med skolans organisation. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2014-06-10 § 72 Dnr  

Marknadsföring  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om arbetet att marknadsföra JN. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2014-06-10 § 73 Dnr  

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning 

Stf förvaltningschef Rolf Östman informerar om det aktuella läget inom förvaltningen. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2014-06-10 § 74 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar  

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om sina kontakter med verksamheterna.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2014-06-10 § 75 Dnr  

Redovisning av delegationsbeslut  

Ärendebeskrivning 

1/14 Anmälan om beslut i delegation om utredning och åtgärder i samband med 

kränkning eller trakasserier. SL 6:10, Rolf Östman 2014-01-28 

 

2/14–8/14 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL 10:32, Annika Hallberg 2014-

04-10  t o m 2014-04-24 

 

9/14 Anmälan om beslut i delegation att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

antar förslag till yttrande över detaljplan för vårdboendet, Kumla 11.1, 2014-05-28 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner redovisningen.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner redovisningen.  
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Gymnasienämnd 2014-06-10 § 76 Dnr  

Meddelanden  

Ärendebeskrivning 

Anmälan till huvudman ang. kränkande behandling     

 2014/84 JN-gymnasiet, nytt/avslutat 

 

Inkomna skrivelser   

2014-05-05 inkom synpunkter från personalen på Vuxenutbildningen angående 

lokalerna vid samgåendet av JN-gymnasiet och Vuxenutbildningen.  

2014-05-19 inkom en ny skrivelse från personalen på Vuxenutbildningen. Synpunkter 

påförslaget att flytta gymnasiet och Vuxenutbildningen samt grundvux till gymnasiets 

lokaler. 

Skrivelserna finns på barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

Protokollsutdrag   

KS 2014/274 

Årsredovisning 2013 – Kumla kommun samt revisionsrapport avseende granskning av 

bokslut och årsredovisning 2013. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 

2013 för Kumla kommun. 

 

KS 2014/333 

Revisionsberättelse 2013 – Kumla kommun 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 

enskilda ledamöter i styrelse och nämnder. 

 

KS 2014/290 

Nämndernas månadsrapporter 

Ekonomiavdelningen har upprättat månadsrapport till kommunstyrelsen för samtliga 

nämnder och förvaltningar t o m mars månad. Kommunstyrelsen godkänner den 

ekonomiska rapporten samt uppdrar åt nämnderna att arbeta för en budget i balans. 

 

Skrift från Hjälpmedelsinstitutet 

Skriften visar hur skolhuvudmän och gymnasieskolor kan arbeta för att underlätta 

övergången till arbetslivet för elever med särskilt stöd. Skriften finns på barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Meddelanden, forts 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

  

 


