
 
 
Gymnasienämnd 

Protokoll 
2011-10-24 

 
Plats och tid Rum Kumla, Stadshuset, 2011-10-24, klockan 15:00 – 16:30 
  
Beslutande Stefan Svensson (S) Per Holm (KD) 
 Katarina Öberg (S) Margareta Engman (M) 
 Peter Eriksson (S) Anna Otterström (FP) §§ 70-78 
 Carina Bäck (S)    
   
Närvarande, ej tjg ers Kristina Davidsson (S) Elin Riberg (MP) 
 Zitha Ahlin (C)    
   
Övriga Mait Walderlo  

Förvaltningschef 
Maria Persson 
Förvaltningsekonom 

 Rolf Östman  
Planeringsledare 

Hanna Jonasson 
Förvaltningsekonom 

 Caroline Foglé  
vik. Utredningssekreterare 

Elsa Andersson 
Personalhandläggare 

 
Sekreterare ...................................................... §§ 70-79 
 Caroline Foglé  

 
Ordförande ...................................................... 
 Stefan Svensson (S) 

 
Justerare ...................................................... 
 Margareta Engman (M) 

 
Anslag/Bevis 
Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Gymnasienämnd 
  
Sammanträdesdatum 2011-10-24 

 
Datum för 
uppsättande 

 Datum för nedtagande  

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

Lillemor Holgersdotter 
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Gymnasienämnd 2011-10-24 § 70 Dnr  

Personalhandläggaren informerar 

Ärendebeskrivning 
Personalhandläggare Elsa Andersson informerar om den aktuella situationen inom 
förvaltningen.  

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2011-10-24 § 71 Dnr GYM 2011/168 

Ekonomisk rapport för september 

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

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden godkänner rapporten.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Gymnasienämndens behandling 
Stefan Svensson (S) föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en 
genomlysning av verksamheten. 
 
Per Holm (KD) föreslår att ge i uppdrag till förvaltningen att revidera 
marknadsföringsplanen för John Norlandergymnasiet.  

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden beslutar att godkänna rapporten samt ge förvaltningen i uppdrag att: 
 
1. genomlysa hela organisationen (gruppstorlekar, lärarkompetens osv.) enligt förslag 
från Stefan Svensson (S) 
2. och revidera marknadsföringsplanen för John Norlander gymnasiet enligt förslag från 
Per Holm (KD).  
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Gymnasienämnd 2011-10-24 § 72 Dnr GYM 2011/3 

Revidering av internbudget 

Ärendebeskrivning 
Revidering av internbudget 2011 sker av två olika anledningar.  
  
Internbudgeten för 2011 revideras på grund av ändrad organisation för John Norlander 
för höstterminen. Det är skillnad på antalet elever på de olika programmen för 
höstterminen jämfört med vårterminen och därför anpassas organisationen.  
  
Ett utvecklingsarbete av internbudgeten genomförs i syfte att förbättra och underlätta 
redovisningen av de olika verksamheterna. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden antar förvaltningens förslag till reviderad internbudget.  

Gymnasienämndens behandling 
Återremittering av ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.  

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning till nästa 
nämndsammanträde.  
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Gymnasienämnd 2011-10-24 § 73 Dnr GYM 2011/163 

Vision för John Norlandergymnasiet 

Ärendebeskrivning 
Gymnasienämnden har tillsammans med berörda tjänstemän diskuterat hur en framtida 
målbild, vision, för John Norlandergymnasiet ska se ut. Förvaltningen har därefter 
arbetat fram till förslag till preliminär vision och förslag till fortsatt arbete. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden  
 
1. godkänner föreslagna preliminära vision och  
2. uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet med att fastställa och precisera visionen 
enligt förvaltningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens behandling 
Stefan Svensson (S) föreslår att hänskjuta ärendet till nästa nämndsammanträde för 
ytterligare beredning.  

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden beslutar att hänskjuta ärendet till nästa nämndsammanträde enligt 
förslag från Stefan Svensson (S). 
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Gymnasienämnd 2011-10-24 § 74 Dnr GYM 2011/169 

VVS- och fastighetsprogram inom JN-gymnasiet 

Ärendebeskrivning 
Gymnasienämnden uppdrog åt barn- och utbildningsförvaltningen den 30 maj 2011, § 
49, att starta upp ett VVS- och fastighetsprogram inom JN-gymnasiet. Nämnden 
beslutade även att arbetet ska redovisas till gymnasienämnden på nämndens 
sammanträde i oktober. Arbetet med etableringen ska ske i samverkan med 
Kumlabostäder. 
 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden beslutar att under förutsättning att erforderligt antal företag kan 
knytas till utbildningarna, erbjuda Fastighetsprogrammet med inriktningarna VVS- och 
Fastighetsskötsel som lärlingsutbildning inför läsåret 2012/13. 
 



7 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-10-24 § 75 Dnr GYM 2011/160 
Information om Skolverkets kommunblad med jämförelsetal 
2010 

Ärendebeskrivning 
Skolverket inkom den 16 september 2011 med Kommunblad för verksamhetsåret 2010. 
I kommunbladet ges en sammanfattande bild av kommunens utbildningsverksamhet 
utifrån ett urval av de senast publicerade jämförelsetalen. En jämförelse görs även med 
andra liknande kommuner och med riket som helhet.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  
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Gymnasienämnd 2011-10-24 § 76 Dnr GYM 2011/164 

Reviderade bidragsbelopp för enskilda verksamheter 2011 

Ärendebeskrivning 
Gymnasieutskottet beslutade i februari 2011 om preliminära bidragsbelopp för 
gymnasieprogram inom den nya gymnasieskolan, GY 2011. Efter att elevantalet per 
program har fastställts per 15 september har beräkningen av bidragsbeloppen reviderats. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner förslaget till reviderade bidragsbelopp. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden godkänner förslaget till reviderade bidragsbelopp. 
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Gymnasienämnd 2011-10-24 § 77 Dnr GYM 2011/170 

Remiss - Rätt fart i staden 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden inkom den 28 september 2011 med tekniska kontorets 
remiss ”Rätt fart i staden”. 
 
Från maj 2008 är det möjligt att skylta hastighetsbegränsningar i steg om 10 km/h. 
Syftet med programmet är att få en bättre anpassning av hastigheterna i förhållande till 
de trafikpolitiska målen samt en ökad respekt och acceptans för hastighetsgränser. 
Därigenom ska mål avseende trafiksäkerhet, miljöpåverkan, tillgänglighet och regional 
utveckling stödjas. Tekniska kontoret har med hjälp av handboken "Rätt fart i staden" 
gjort en kartläggning och översyn av kommunens tättbebyggda områden. Utifrån detta 
har ett förslag tagits fram angående nya hastighetsgränser. 
 
Synpunkter skickas senast den 4 november 2011 till miljö- och byggnadskontoret. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden antar yttrande till remiss ”Rätt fart i staden”. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden antar yttrande till remiss ”Rätt fart i staden”. 
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Gymnasienämnd 2011-10-24 § 78 Dnr  

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Mait Walderlo informerar om det aktuella läget i förvaltningen.  
 
Information kring fortsatt arbete gällande strategi- samt övergripande frågor för 
kommun samt nämnd. Förvaltningschefen efterfrågar vidare diskussion kring ledning 
och styrning i kommunen relaterat till Kumla kommuns vision, kommunfullmäktiges 
mål samt nämndernas målsättningar inför 2012. 
 
John Norlandergymnasiets rektor Ted Rylander informerar om skolans Kinaprofil som 
är under uppstart. Diskussionen kring gymnasiets internationella profil fortsätter vid 
nästa nämndsammanträde.  

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2011-10-24 § 79 Dnr  

Meddelanden  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av beslut i delegation 
 
Förändrad attestförteckning  
 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-20 Dnr KS 
2011/577 
 
Återrapportering av utredningsuppdrag angående översyn av hur ersättningen för 
nyttjande av kommunens idrottshallar (motsvarande) fungerar och hur standarden på 
inventarierna bibehålls/förbättras. 
 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-04 Dnr KS 
2011/901 
 
Per Holm (KD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde inkommit med en motion 
angående forskningsbaserad undervisning.  
 
Beslut  
 
Beslut angående ansökan om godkännande av Didaktus Skolor AB som huvudman för 
gymnasieskola i Örebro kommun 
 
Skolinspektionen avslår ansökan om att godkänna Didaktus Skolor AB som huvudman 
för gymnasieskola avseende de nationella programmen Barn- och fritidsprogrammet, 
Hotell- och turismprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. 
 
Beslut angående ansökan om godkännande av Nordens Teknikerinstitut AB som 
huvudman för gymnasieskola i Örebro kommun 
 
Skolinspektionen avslår ansökan om att godkänna Nordens Teknikerinstitut AB som 
huvudman för gymnasieskola, Samhällsvetenskapsprogrammet, 
Naturvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet. 
 
Beslut angående ansökan om godkännande av Plusgymnasiet AB som huvudman för 
gymnasieskola i Örebro kommun 
 
Skolinspektionen godkänner Plusgymnasiet AB som huvudman för gymnasieskola. 
Godkännandet avser utbildning på det Nationella Samhällsvetenskapsprogrammet 
inriktning Medier, information och kommunikation vid Plusgymnasiet i Örebro 
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kommun. 
 
Beslut angående ansökan om godkännande av Thorengruppen AB som huvudman för 
gymnasieskola i Örebro kommun 
 
Skolinspektionen avslår ansökan om att godkänna Thorengruppen AB som huvudman 
för gymnasieskola nationella Samhällsvetenskapsprogrammet samt Handels- och 
administrationsprogrammet. 
 
Beslut angående ansökan om godkännande av Baggium Utbildning AB som huvudman 
för gymnasieskola i Örebro kommun 
 
Skolinspektionen avslår ansökan om att godkänna Baggium Utbildning AB som 
huvudman för gymnasieskola avseende Fordons- och transportprogrammet med 
inriktning Transport. 
 
Förstudie   
 
Regional gymnasiesamverkan  
Ta del av rapporten (bilaga till kallelse) och ge synpunkter och kommentarer vid 
nämndsammanträdet den 24 oktober för återkoppling till regionförbundet Örebro. 
 
Utbildningar och kurser 
 
Utbildning av nyanlända elever 
Föreläsning blandat med workshop. 
Tid 30 november – 1 december  
Plats: Växjö 
Anmälan senast 1 november 
Regionförbundet södra Småland 
Ann-Britt Gustafsson 
Ann-britt.gustafsson@rfss.se 
 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

 
 

 

 


