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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-03-27 § 8 Dnr  

Medgivande om närvarorätt för praktikant 

Ärendebeskrivning 

Lars Liljerås praktiserar sedan den 26 mars 2012 på barn- och utbildningsnämndens 

förvaltningskontor. Enligt arbetsordningen för kommunstyrelsen och nämnder inom 

Kumla kommun antagen 18 oktober 2004, § 66 får nämnden besluta att sammanträde 

med nämnden ska vara offentligt. Enligt praxis ska beslut om deltagande från 

allmänheten beslutas i enhällighet i nämnden samt protokollföras.  

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att praktikanten Lars Liljerås får närvara på dagens 

sammanträde. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att praktikanten Lars Liljerås får närvara på dagens 

sammanträde. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-03-27 § 9 Dnr GYM 2012/33 

Ekonomisk rapport februari 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonomisk lämnar rapport över den aktuella ekonomiska 

situationen för gymnasienämnden. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner den ekonomiska rapporten.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner den ekonomiska rapporten.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-03-27 § 10 Dnr GYM 2012/36 

Internationell inriktning med Östasienprofil 

Ärendebeskrivning 

Gymnasierektor Ted Rylander presenterar förslag, i form av arbetsmaterial, till fortsatt 

utveckling av Kumla kommuns internationella inriktning med Östasienprofil. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden beslutar enligt förslag i skrivelse. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att  

1. ge Ted Rylander i uppdrag att fortsätta arbeta med förprojekteringen av internationell 

inriktning med Östasienprofil,  

2. att inför aprilnämnden utreda möjliga externa finansiärer samt 

3. att i skrivelsen utöka antalet personer i styrgruppen. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att  

1. ge Ted Rylander i uppdrag att fortsätta arbeta med förprojekteringen av internationell 

inriktning med Östasienprofil,  

2. att inför aprilnämnden utreda möjliga externa finansiärer samt 

3. att i skrivelsen utöka antalet personer i styrgruppen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-03-27 § 11 Dnr GYM 2012/35 

Eventuell revidering av antagningsorganisation 

Ärendebeskrivning 

Inför läsåret 2012/2013 har en preliminär antagningsorganisation, d.v.s antalet platser 

per program som erbjuds, rapporterats till gymnasieantagningen. 

Efter att statistik över det preliminära valet 1 mars har sammanställts har 

gymnasienämnden möjlighet att förändra antalet platser per program. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att samhällsprogrammet, omvårdnadsprogrammet (lärling) 

och industriprogrammet (lärling) stryks ur utbudet inför antagningen hösten 2012. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att samhällsprogrammet, omvårdnadsprogrammet (lärling) 

och industriprogrammet (lärling) stryks ur utbudet inför antagningen hösten 2012. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-03-27 § 12 Dnr GYM 2012/42 

Utvecklingsarbete angående relationen mellan Kumla kommun 
och det civila samhället/den sociala ekonomin (CESAM) 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen tog den 8 februari §26 beslut om att delta i ett projekt tillsammans 

med Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilsering (CESAM) och gav 

kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag att tillsammans med berörda 

förvaltningschefer omfördela resurser så att Kumla kommun kan delta i projektet. 

 

Utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar i form av arbetsmaterial ett underlag 

för beslut.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner förslag till finansiering samt styrning av projektet enligt 

ovan.  

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-03-27 § 13 Dnr GYM 2011/208 

Marknadsföring 

Ärendebeskrivning 

Gymnasieutskottet beslutade 2011-10-24 att förvaltningen löpande ska rapportera 

angående marknadsföringen av John Norlandergymnasiet. 

 

Planeringsledare Rolf Östman redogör för aktuell information gällande marknadsföring 

av John Norlandergymnasiet.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger rapporten till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger rapporten till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-03-27 § 14 Dnr GYM 2011/205 

Organisation 

Ärendebeskrivning 

Gymnasienämnden beslöt 2011-10-24 att förvaltningen fortlöpande ska rapportera till 

nämnden angående arbetet med skolans organisation. 

 

Planeringsledare Rolf Östman informerar om aktuell information gällande arbetet med 

skolans organisation. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger rapporten till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger rapporten till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-03-27 § 15 Dnr GYM 2012/37 

Utvecklingsplan 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar, i form av arbetsmaterial, ett förslag till utvecklingsprogram 

utifrån skolinspektionens beslut efter den regelbundna tillsynen som genomfördes 

hösten 2011. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslag till utvecklingsplan. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att gymnasienämnden 

1. antar utvecklingsplanen och  

2. antar den som huvudmannens svar till skolinspektionen som sitt eget. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att 

1. anta utvecklingsplanen och  

2. anta den som huvudmannens svar till skolinspektionen som sitt eget. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-03-27 § 16 Dnr GYM 2012/19 

Internkontroll gymnasienämnden  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar ett förslag till internkontroll för 2011 bestående av 

förvaltningschef Mait Walderlos rapport samt de kontrollansvarigas rapporter som 

bilagor. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar internkontroll 2011 och bilägger den till årsredovisningen för 

2011.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar internkontroll 2011 och bilägger den till årsredovisningen för 

2011.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-03-27 § 17 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om kontakter med respektive verksamhet. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Gymnasienämndens behandling 

Margareta Engman (M) och Zita Ahlin (C) informerar om deras halvdag på JN 

gymnasiet i Kvarntorp. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-03-27 § 18 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningschef Mait Walderlo informerar om det aktuella läget i 

förvaltningen.  

 

Mait Walderlo informerar om nästkommande ärendet återbesättningsprövning och om 

en skrivelse som inkommit från John Norlander-gymnasiets personal gällande 

organisationsförslag. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att  

1. lägga informationen till handlingarna samt, 

2. att den från John Norlander-gymnasiets personal inkomna skrivelsen återförs till 

förvaltningen. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden  

1. lägger informationen till handlingarna och 

2. beslutar att den från John Norlander-gymnasiets personal inkomna skrivelsen återförs 

till förvaltningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-03-27 § 19 Dnr GYM 2012/44 

Extraärende - Återbesättningsprövning 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av förvaltningens budgetläge föreslår förvaltningschef Mait Walderlo att 

så kallad återbesättningsprövning av tjänster införs. Prövningen bör gälla alla vakanta 

tillsvidaretjänster samt vikariat över tre månader.  

 

Återbesättningsprövningen ska tillsyrkas av förvaltningschef samt beslutas av 

personalchef. 

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att tillämpa återbesättningsprövning gällande alla vakanta 

tillsvidaretjänster samt vikariat över tre månader enligt gängse rutin.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att tillämpa återbesättningsprövning gällande alla vakanta 

tillsvidaretjänster samt vikariat över tre månader enligt gängse rutin.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-03-27 § 20 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Inbjudan till Vialundsskolans aula 
 

Inbjudan till heldag i Vialundsskolans aula med implementeringsarbete av Lgr 11 och 

målet att nå högre måluppfyllelse för barn och ungdomar i Kumla kommun. Professor 

Thomas Kroksmark är inbjuden för att resonera kring framgångsfaktorer i skolan.   

 

Revisionsrapport 
 

Revisorerna, Deloitte, har lämnat rapporte efter sin granskning av John 

Norlandergymnasiet. Granskningens iakttagelser och slutsatser sammanfattas i ett antal 

rekommendationer. Revisorerna önskar nämndens svar och kommentarer på 

synpunkterna i rapporten senast 5 maj.  

 

Skrivelse från gymnasiepersonal 
 

Gymnasienämndenämnden har mottagit skrivelsen och beslutar att den återförs till 

förvaltningen och rektor. 

 
 

 

 


