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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-05-30 § 44 Dnr GYM 2011/110 

Ekonomisk rapport för april 

Ärendetext 
Förvaltningsekonom Maria Persson lämnar rapport över den aktuella ekonomiska 
situationen inom gymnasienämnden. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden godkänner rapporten. 



3 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-05-30 § 45 Dnr GYM 2011/107 

Budget 2012 och flerårsbudget för 2013-2014 

Ärendetext 
Inom förvaltningen har ett arbetsmaterial utarbetats med förslag till äskningar om 
verksamhetsförändringar och investeringar till budget 2012. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget till budget 2012 och flerårsbudget för 2013-2014. 

Arbetsutskottets beslut 
Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens behandling 
Stefan Svensson (S) föreslår följande prioriteringar i investeringsbudget och 
driftbudget:  
Investeringsbudget: 
1. Datorinvesteringar enligt E-plan 
2. Övriga äskningar 
 
Driftbudget: 
1. Utvecklingsresurs 
2. Övriga äskanden 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden prioriterar äskanden i investeringsbudget och driftsbudget enligt 
Stefan Svenssons (S) förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-05-30 § 46 Dnr GYM 2011/56 

E-plan 2011 

Ärendetext 
I samband med äskningar inom IT-området till budget 2012 ska en E-plan utarbetas som 
beskriver gymnasieskolans förslag till utveckling. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget till E-plan 2011. 

Arbetsutskottets beslut 
Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens behandling 
Stefan Svensson (S) föreslår att gymnasienämnden  
1. antar förslaget till E-plan 2011, 
2. reviderar planen utifrån budget 2012 samt  
3. uppdrar åt förvaltningen att förtydliga ansvaret mellan it-avdelningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen när det gäller nyinvesteringar och återinvesteringar.  

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden   
1. antar förslaget till E-plan 2011, 
2. reviderar planen utifrån budget 2012 samt  
3. uppdrar åt förvaltningen att förtydliga ansvaret mellan it-avdelningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen när det gäller nyinvesteringar och återinvesteringar. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-05-30 § 47 Dnr GYM 2011/3 

Kostnadsminskningar 2011 

Ärendetext 
I budget för 2011 finns en ofördelad reduktionspost på 1 139 tkr. Därutöver har ett 
underskott om 789 tkr överförts från 2010. Om inte elevprognosen förbättras efter 
omvalsperioden kommer också de interkommunala nettokostnaderna att  öka under 
hösten. 
 
Inom förvaltningen har utarbetats ett antal förslag till kostnadsminskningar. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden antar förslagen till kostnadsminskningar. 
 

Arbetsutskottets beslut 
Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden  
1. uppdrar åt förvaltningen att jobba vidare med kostnadsminskningar och 
2. återrapportera vid nämndens sammanträde i september.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-05-30 § 48 Dnr GYM 2011/108 

Förslag till flytt av IV/introduktionsprogrammen 

Ärendetext 
I GY2011 ersätts Individuella programmet med 5 olika Introduktionsprogram. För några 
av dem: Preparandår, Yrkesintroduktion och Individuellt alternativ ska kunna innehålla 
kurser från nationella program.  
 
John Norlandergymnasiet har i dagsläget verksamhet på 4 olika platser i kommunen. På 
sikt bör verksamheten så långt som möjligt koncentreras till en plats. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att Individuella programmet/Introduktionsprogrammen 
flyttas från Skofabriken till Folkets Hus. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden beslutar att Individuella programmet/Introduktionsprogrammen 
flyttas från Skofabriken till Folkets Hus. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-05-30 § 49 Dnr GYM 2011/109 

Eventuellt beslut om reviderad organisation 

Ärendetext 
Under perioden 26/4 till 15/5 har eleverna möjlighet att göra omval till gymnasieskolan. 
Den slutgiltiga antagningen görs sedan efter omval och efter att eleverna fått sina 
slutbetyg. Inför detta har gymnasieskolorna möjlighet att justera organisationen med 
anledning av elevernas omval. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till reviderad organisation. 

Arbetsutskottets beslut 
Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens behandling 
Stefan Svensson (S) föreslår att gymnasienämnden uppdrar åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att starta upp ett VVS- och fastighetsprogram inom JN-
gymnasiet. Arbetet ska redovisas till gymnasienämnden på nämndens sammanträde i 
oktober. Arbetet med etableringen ska ske i samverkan med Kumlabostäder. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden  
1. beslutar att inte starta estetiska programmet och tekniska programmet hösten 2011, 
2.överlämnar beslut om samhällsprogrammet för beslut i gymnasienämnden den 13 juni 
2011 och 
3. uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att starta upp ett VVS- och 
fastighetsprogram inom JN-gymnasiet enligt Stefan Svenssons (S) förslag. Arbetet ska 
redovisas till gymnasienämnden på nämndens sammanträde i oktober. Arbetet med 
etableringen ska ske i samverkan med Kumlabostäder. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-05-30 § 50 Dnr GYM 2011/87 
 Ang förfrågan "Rockprogrammet" på John 
Norlandergymnasiet 

Ärendetext 
ABF Örebro län har inkommit med brev till Gymnasienämnden angående förfrågan om 
samverkan om Rockprogrammet på John Norlandergymnasiet. 
 
Planeringsledare Rolf Östman har formulerat förslag tillsvar på skrivelsen. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden beslutar anta svaret. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden uppdrar till planeringsledare Rolf Östman att formulera och skicka 
ett nytt brev där det framgår att estetprogrammet inte startar hösten 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-05-30 § 51 Dnr GYM 2011/106 

Principbeslut angående obehöriga lärare 

Ärendetext 
Den nya skollagen (2010:800) och förordning (2011:326) om behörighet och 
legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor, träder ikraft den 1 juli 
2011. Förändringarna skärper kraven på huvudman vad gäller behörighet och 
legitimerade lärare och förskollärare. Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppger 
att arbetsgivare måste ta ett beslut om att endast tillsvidareanställa behöriga lärare i och 
med nya lagen. 
 
Förvaltningschef Mait Walderlo och personalhandläggare Sofia Dahlerus föreslår 
nämnden i en skrivelse att fatta ett principbeslut om detta. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att från och med den 1 juli 2011 bara tillsvidareanställa 
behöriga lärare till gymnasieskolan. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden beslutar att från och med den 1 juli 2011 bara tillsvidareanställa 
behöriga lärare till gymnasieskolan. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-05-30 § 52 Dnr GYM 2011/105 

Detaljplan för Kv Staren m fl, Stationsgatan, Skolvägen 

Ärendetext 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 mars 2011 att ett detaljplaneförslag ska 
tas fram och skickas på samråd till berörda. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till 
nybyggnation av 25-30 trygghetsbostäder i anslutning till Kvarngården. 
Detaljplaneförslaget ger också Pingstförsamlingen möjlighet att utöka sin byggrätt 
genom att ta bort prickmark. 
 
Kv Staren ligger centralt i Kumla väster om järnvägen. Området begränsas i norr av 
Pingstkyrkan, i väster av Kvarngården, i söder av Skolvägen och i öster av 
Stationsgatan. Planområdet har en areal på ca 3800 m². 
 
Samrådstiden är fr o m den 2 maj t o m den 30 maj 2011. 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till yttrande i form av 
arbetsmaterial.  

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget till yttrande.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget till yttrande.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-05-30 § 53 Dnr GYM 2011/111 

Delegation under sommaren 2011 

Ärendetext 
Förvaltningschef Mait Walderlo och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby föreslår 
i en skrivelse att gymnasienämnden beslutar ge nämndens ordförande delegation till 
beslut å barn- och utbildningsnämndens vägnar under sommaren 2011 samt att en 
rapport över tagna beslut under sommaren ska lämnas till nämnden vid sammanträdet 
den 12 september 2011. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden 
1. beslutar att ge nämndens ordförande delegation till beslut å gymnasienämndens 
vägnar under sommaren 2011, samt 
2. att en rapport över tagna beslut under sommaren ska lämnas till nämnden vid 
sammanträdet den 12 september 2011. 

Arbetsutskottets beslut 
Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden 
1. beslutar att ge nämndens ordförande delegation till beslut å gymnasienämndens 
vägnar under sommaren 2011, samt 
2. att en rapport över tagna beslut under sommaren ska lämnas till nämnden vid 
sammanträdet den 12 september 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-05-30 § 54 Dnr GYM 2011/124 

Rutiner för klagomålshantering 

Ärendetext 
Den 1 juli måste förvaltningen ha klara och kända rutiner för klagomålshantering enligt 
4 kap 8 § skollag. Varje huvudman ska själva bestämma närmare hur 
klagomålshanteringen ska organiseras och hur informationen om klagomålsrutinerna 
ska lämnas. Rutinerna ska dock vara skriftliga så att det inte råder någon tvekan om vad 
de innebär. De bör också innehålla en intern ansvarsfördelning hos huvudmannen. 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag i form av arbetsmaterial 
till rutiner för klagomålshantering. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget till rutiner för klagomålshantering.  

Arbetsutskottets beslut 
Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget till rutiner för klagomålshantering.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-05-30 § 55 Dnr GYM 2011/123 
Prognoser för gymnasieskolan i Örebro län - rapport från 
Regionförbundet Örebro 

Ärendetext 
Regionförbundet Örebro har inkommit med en rapport kring prognoser för 
gymnasieskolan i Örebro län. Regionförbunden önskar svar på följande frågor: 
Vilka slutsatser drar kommunen mot bakgrund av rapporten Prognoser för 
gymnasieskolan i Örebro län 2012-2020? 
Vill kommunen medverka i regional samverkan inom gymnasieskolan? 
Vilken samverkan ser kommunen som värdefull? 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden antar förslag till svar på Regionförbundet Örebros rapport Prognoser 
för gymnasieskolan i Örebro län 2012-2020. 

Arbetsutskottets förslag 
Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämndens extra sammanträde den 13 juni 
2011.  

Gymnasienämndens beslut 
Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämndens extra sammanträde den 13 juni 
2011.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-05-30 § 56 Dnr GYM 2011/125 
Reviderade sammanträdestider för partigemensamma 
gruppmöten i gymnasienämnden 

Ärendetext 
Gymnasienämnden beslutade den 24 januari 2011, § 8, om sammanträdestider för 
gymnasienämnden. 
 
Det partigemensamma gruppsammanträdet beslutades sammanträda kl. 16:00.  
 
Eftersom att barn- och utbildningsnämndens partigemensamma gruppsammanträde 
startar kl. 17:00 samma dag finns anledning att ändra tid för att skapa bättre 
förutsättningar för den politiska processen.  

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att de partigemensamma gruppsammanträdena startar kl. 
15:00 under 2011. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden beslutar att de partigemensamma gruppsammanträdena startar kl. 
15:00 under 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-05-30 § 57 Dnr GYM 2011/24 
Översyn av ledning och administration inom barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Ärendetext 
Förvaltningschef Mait Walderlo presenterar förslag på omorganisationen av de 
administrativa stödfunktionerna och elevhälsan etc. inom förvaltningen.  

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget till omorganisation. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget till omorganisation. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-05-30 § 58 Dnr  

Meddelanden  

Ärendetext 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2011-04-11 § 41 Dnr KS 2011/487 
Revisionsberättelse för kumla kommun 2010 
Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 
 
Kurser och utbildningar 
Kommunal krishantering – förtroende, ansvar och funktion 
Kommunakuten ordnar kurs för förtroendevalda och tjänstemän som i handläggning och 
beslutsfattande har behov av bredare kunskaper vid kris samt andra frågor relaterade till 
krishantering inom en kommun. 
När: 2011-09-05 
Plats: Stockholm 
Anmälan senast 2011-08-11via e-post till 
Marina.hjert@kommunakuten.se 
 
PWC Academy Juridik anordnar utbildning för bl.a. förtroendevalda i kommuner och 

landsting. 
Utbildningen förklarar hur det juridiska systemet fungerar och hålls ihop, allt utifrån 
grundlagarna till speciallagstiftningen. 
När: 2011-09-20-2011-09-21 
Plats: Stockholm 
Anmälan senast 4 veckor innan utbildningsdagen till carina.gustafsson@se.pwc.com 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

 
 

 

 


