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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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...................................................... 

Caroline Foglé 
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Gymnasienämnd 2012-04-24 § 21 Dnr  

Medgivanderätt 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 praktikant Lars Liljerås får närvara på dagens 

sammanträde. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att praktikant Lars Liljerås får närvara på dagens 

sammanträde.  
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Gymnasienämnd 2012-04-24 § 22 Dnr  

TEMA - Elevhälsan informerar 

Ärendebeskrivning 

Samordnade sjuksköterska för elevhälsan Birgitta Åström informerar om elevhälsans 

arbete samt om nämnden som sjukvårdsgivare enligt sjuk- och hälsovårdslagen. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Gymnasienämndens behandling 

Samordnade sjuksköterska för elevhälsan Birgitta Åström presenterar samt överlämnar 

informationsmaterial gällande nämndens ansvar som vårdgivare till närvarande politiker 

i nämnden. Birgitta informerar bland annat om behov av ett utvecklat ledningssystem 

för kvalitet och patientsäkerhet samt formulerande av mål för elvehälsoverksamheten. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  
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Gymnasienämnd 2012-04-24 § 23 Dnr GYM 2012/47 

Ekonomisk rapport mars 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson lämnar förslag till ekonomisk rapport för 

gymnasienämndens ansvarsområde för mars månad. Gymnasienämnden antar rapporten 

för vidare befordran till kommunstyrelsen som är beställare av rapporten. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar den ekonomiska rapporten.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar den ekonomiska rapporten. 
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Gymnasienämnd 2012-04-24 § 24 Dnr GYM 2012/48 

Anpassningsplan för gymnasienämndens ansvarsområde 

Ärendebeskrivning 

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

anpassningsåtgärder för att klara det rådande ekonomiska läget inför bokslut 2012. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar anpassningsplanen. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens behandling 

Förslag  
 

Stefan Svensson (S) föreslår nämnden att  

1. beslut om anpassningsplan överlämnas för beslut vid gymnasienämndens 

nästkommande sammanträde för ytterligare beredning samt förankring med fackliga 

företrädare, 

2. ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda lokalanvändning, kostinköp och 

kosthantering samt vilka effekter föreslagna åtgärder får på ersättningen till enskilda 

verksamheter, 

3. anpassning av personalstyrka motsvarande 4 miljoner kronor. 

 

Per Holm (KD) föreslår nämnden att  

1. besluta enligt förslag från Stefan Svensson (S) och 

2. ge förvaltningen i uppdrag att fortsatt utreda möjliga samverkansmöjligheter med 

vuxenutbildningen. 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att 

1. beslut om anpassningsplan överlämnas för beslut vid gymnasienämndens 

nästkommande sammanträde för ytterligare beredning samt förankring med fackliga 

företrädare, 

2. ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda lokalanvändning, kostinköp och 

kosthantering samt vilka effekter föreslagna åtgärder får på ersättningen till enskilda 

verksamheter, 

3. anpassning av personalstyrka motsvarande 4 miljoner kronor 

4. och ge förvaltningen i uppdrag att fortsatt utreda möjliga samverkansmöjligheter med 

vuxenutbildningen. 
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Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att  

1. beslut om anpassningsplan överlämnas för beslut vid gymnasienämndens 

nästkommande sammanträde för ytterligare beredning samt förankring med fackliga 

företrädare, 

2. ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda lokalanvändning, kostinköp och 

kosthantering samt vilka effekter föreslagna åtgärder i anpassningsplanen får på 

ersättningen till enskilda verksamheter, 

3. uppdra åt förvaltningen att arbeta med anpassningsåtgärder av personalstyrka 

motsvarande 4 miljoner kronor, 

4. och ge förvaltningen i uppdrag att fortsatt utreda möjliga samverkansmöjligheter med 

vuxenutbildningen. 
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Gymnasienämnd 2012-04-24 § 25 Dnr GYM 2012/36 

Internationell inriktning med Östasienprofil 

Ärendebeskrivning 

Vid gymnasienämndens sammanträde den 27 mars § 10 gav nämnden rektor Ted 

Rylander i uppdrag att fortsätta arbetet med förstudien av en internationell inriktning 

med Östasienprofil och att inför aprilnämnden utreda möjliga finansiärer. Skrivelse, i 

form av arbetsmaterial, presenteras med förslag till internationell inriktning med 

Östasienprofil. 

Arbetsutskottets behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i 

gymnasienämnden.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens behandling 

Ted Rylander redogör för möjligheter till extern finansiering för Kumla kommuns 

internationella Östasienprofil.   

 

Stefan Svensson (S) föreslår att 

1.  Ted Rylander får i uppdrag att på heltid från och med 1 juli 2012 arbeta med den 

internationella inriktningen med Östasienprofil under förutsättning att barn- och 

utbildningsnämnden fattar ett samstämmigt beslut, 

2. och att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med modell för styrgrupp.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att 

1.  Ted Rylander får i uppdrag att på heltid från och med 1 juli 2012 arbeta med den 

internationella inriktningen med Östasienprofil under förutsättning att barn- och 

utbildningsnämnden fattar ett samstämmigt beslut, 

2. och att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med modell för styrgrupp.  
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Gymnasienämnd 2012-04-24 § 26 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 lämnar rapport om aktuell information gällande arbetet 

med skolans organisation. 

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 2012-04-24 § 27 Dnr GYM 2011/208 

Marknadsföring 

Ärendebeskrivning 

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

angående marknadsföringen för John Norlandergymnasiet. 

 

Planeringsledare Rolf Östman redogör för aktuell information gällande marknadsföring 

av John Norlandergymnasiet.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger rapporten till handingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger rapporten till handingarna.  
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Gymnasienämnd 2012-04-24 § 28 Dnr GYM 2012/39 

Granskning av Kumla kommuns gymnasieskola 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna, Deloitte, har genomfört en granskning av John Norlander-gymnasiet och 

lämnat en rapport. Granskningens iakttagelser och synpunkter sammanfattas i ett antal 

rekommendationer. Revisorerna önskar nämndens svar och kommentar på synpunkterna 

i rapporten senast den 5 maj.  

 

Revisorernas rapport har skickats ut till ledamöter och ersättare i gymnasienämnden 

inför sammanträdet 27 mars. Förvaltningen presenterar i form av arbetsmaterial ett 

förslag till svar till revisorerna. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslag till svar till revisorerna. 

Arbetsutskottets behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i 

gymnasienämnden.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslag till svar till revisorerna. 
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Gymnasienämnd 2012-04-24 § 29 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 Mobilisering (CESAM) och gav 

kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag att tillsammans med berörda 

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

 

Gymnasienämnden beslutade 27 mars § 12 att återremittera ärendet för ytterligare 

beredning. Utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar ett förslag, i form av 

arbetsmaterial, till ett reviderat beslutsunderlag. 

Arbetsutskottets behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i 

gymnasienämnden.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att besluta att 

1. för sin del godkänna att kostnaden delas mellan kultur- och fritidsnämnden (50 

000kr), socialnämnden (75 000 kr), barn- och utbildningsnämnden/gymnasienämnden 

(75 000 kr) och kommunstyrelsen (50 000 kr). 

2. finansiering av 2013 överlämnas till budgetberedningen. 

 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att  

1. för sin del godkänna att kostnaden delas mellan kultur- och fritidsnämnden (50 

000kr), socialnämnden (75 000 kr), barn- och utbildningsnämnden/gymnasienämnden 

(75 000 kr) och kommunstyrelsen (50 000 kr), 

2. finansiering av 2013 överlämnas till budgetberedningen. 
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Gymnasienämnd 2012-04-24 § 30 Dnr GYM 2012/41 

Ansökan från Kjesäters scoutkår om godkännande som 
huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Nya Kjesäters gymnasium i Vingåkers 
kommun 

Ärendebeskrivning 

En ansökan har inkommit från Kjesäters scoutkår om godkännande som huvudman för 

riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Nya Kjesäters 

gymnasium i Vingåkers kommun.  

 

Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en konsekvensbeskrivning. 

Konsekvensbeskrivningen bör innehålla en redogörelse av de ekonomiska, pedagogiska 

och organisatoriska konsekvenser en eventuell etablering får för eleverna eller för den 

del av skolväsendet som anordnas av det allmänna. 

 

Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 27 april 2012. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar yttrandet. 

Arbetsutskottets behandling 

Enligt förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

 

Reservationer 
Per Holm (KD) 

Gymnasienämndens behandling 

Förslag 
Stefans Svensson (S) föreslår nämnden att besluta enligt förslag från arbetsutskottet och 

avslår ansökan från Kjesäters scoutkår.   

 

Per Holm (KD) föreslår nämnden att godkänna ansökan från Kjesäters scoutkår. 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag 

från Stefan Svensson (S). 

Gymnasienämndens beslut 
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Gymnasienämnden beslutar enligt förslag från arbetsutskottet och avslår ansökan från 

Kjesäters scoutkår. 

 

Reservationer 
Per Holm (KD), Zitha Ahlin (C) och Margareta Engman (M reserverar sig till förmån 

för förslag från Per Holm (KD). 
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Gymnasienämnd 2012-04-24 § 31 Dnr GYM 2012/40 

Ansökan om godkännande som huvudman för särskild variant 
av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan  
Hästakademien i Varbergs kommun 

Ärendebeskrivning 

En ansökan har inkommit gällande godkännande som huvudman för särskild variant av 

gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Hästakademin i Varbergs 

kommun. 

 

Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 27 april 2012. 

 

Förvaltningen lämnar, i form av arbetsmaterial, förslag på yttrande. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 

Reservationer 
Per Holm (KD) 

Gymnasienämndens behandling 

Förslag 
Stefan Svensson (S) föreslår nämnden att besluta enligt förslag från arbetsutskottet och 

avslår ansökan från Hästakademin i Varbergs kommun.   

 

Per Holm (KD) föreslår nämnden att godkänna ansökan från Hästakademin i Varbergs 

kommun. 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag 

från Stefan Svensson (S). 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar enligt förslag från arbetsutskottet och avslår ansökan från 

Hästakademin i Varbergs kommun. 

 

Reservationer 
Per Holm (KD), Zitha Ahlin (C) och Margareta Engman (M) reserverar sig till förmån 

för förslag från Per Holm (KD). 
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Gymnasienämnd 2012-04-24 § 32 Dnr GYM 2012/34 

Godkännande om Plusgymnasiet AB som huvudman för en 
fristående gymnasieskola 

Ärendebeskrivning 

Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 

för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2013/14.  

 

Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 

(2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande 

organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 27 april 2012.  

 

Förvaltningen lämnar, i form av arbetsmaterial, förslag på yttrande. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 

Reservationer 
Per Holm (KD) 

Gymnasienämndens behandling 

Förslag 

Stefans Svensson (S) föreslår nämnden att besluta enligt förslag från arbetsutskottet och 

avslår ansökan från Plusgymnasiet AB.   

 

Per Holm (KD) föreslår nämnden att godkänna ansökan från Plusgymnasiet AB. 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag 

från Stefan Svensson (S). 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar enligt förslag från arbetsutskottet och avslår ansökan från 

Plusgymnasiet AB. 

 

Reservationer 
Per Holm (KD), Zitha Ahlin (C) och Margareta Engman (M) reserverar sig till förmån 

för förslag från Per Holm (KD). 
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Gymnasienämnd 2012-04-24 § 33 Dnr GYM 2012/32 

Ansökan från Magelungen Utveckling AB om godkännande 
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Örebro 
kommun 

Ärendebeskrivning 

Magelungen Utveckling AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvud-man för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2013/14. 

Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 

(2010:800).  

 

Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 27 april 2012. 

 

Förvaltningen lämnar, i form av arbetsmaterial, förslag på yttrande. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar yttrandet. 

Arbetsutskottets behandling 

Enligt förslag till beslut. 

 

Reservationer 
Per Holm (KD) 

Gymnasienämndens behandling 

Förslag 
Stefans Svensson (S) föreslår nämnden att besluta enligt förslag från arbetsutskottet och 

avslår ansökan från Magelungen Utveckling AB.   

 

Per Holm (KD) föreslår nämnden att godkänna ansökan från Magelungen Utveckling 

AB. 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag 

från Stefan Svensson (S). 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar enligt förslag från arbetsutskottet och avslår ansökan från 

Magelungen Utveckling AB. 
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Reservationer 
Per Holm (KD), Zitha Ahlin (C) och Margareta Engman (M) reserverar sig till förmån 

för förslag från Per Holm (KD). 
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Gymnasienämnd 2012-04-24 § 34 Dnr GYM 2012/31 

Ansökan från Fordonsutbildningar i Örebro AB om 
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i 
Örebro kommun 

Ärendebeskrivning 

Fordonsutbildningar i Örebro AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 

2013/14. 

Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 

(2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande 

organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 27 april 2012.  

 

Förvaltningen lämnar, i form av arbetsmaterial, förslag på yttrande. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 

Reservationer 
Per Holm (KD) 

Gymnasienämndens behandling 

Förslag 
Stefans Svensson (S) föreslår nämnden att besluta enligt förslag från arbetsutskottet och 

avslår ansökan från Fordonsutbildningar i Örebro AB.   

 

Per Holm (KD) föreslår nämnden att godkänna ansökan från Fordonsutbildningar i 

Örebro AB. 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag 

från Stefan Svensson (S). 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar enligt förslag från arbetsutskottet och avslår ansökan från 

Fordonsutbildningar i Örebro AB. 

 

Reservationer 
Per Holm (KD), Zitha Ahlin (C) och Margareta Engman (M) reserverar sig till förmån 

för förslag från Per Holm (KD). 
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Gymnasienämnd 2012-04-24 § 35 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

Nämndens kontaktpolitiker informerar om besök och aktuell information från respektive 

verksamhet. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  
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Gymnasienämnd 2012-04-24 § 36 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Mait Walderlo informerar om det aktuella läget i verksamheten. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

 


