
 
 

Gymnasienämnd 

Protokoll 
2012-05-29 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, Stadshuset, 2012-05-29,  

klockan 15:00-15:40 
  
Beslutande  Stefan Svensson (S)  Per Holm (KD) 
  Katarina Öberg (S)  Margareta Engman (M) 
  Thomas Andersson (S)  Anna Otterström (FP) 
  Carina Bäck (S)    
   
Närvarande, ej tjg ers  Marie Eriksson (S)  Zitha Ahlin (C) 
  Kristina Davidsson (S)    
   
Övriga  Mait Walderlo 

Förvaltningschef 

 Lars Liljerås  

Praktikant 
  Hanna Jonasson 

Förvaltningsekonom 

 Elisabeth Jangenby 

Utredningssekreterare 
  Rolf Östman  

Planeringsledare 

   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 37-46 
 Elisabeth Jangenby  

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

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

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Gymnasienämnd 
  
Sammanträdesdatum 2012-05-29 

 
Datum för 
uppsättande 

 Datum för nedtagande  

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

Lillemor Holgersdotter 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-05-29 § 37 Dnr GYM 2012/78 

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 om närvarorätt vid 

nämndsammanträde. Enligt praxis ska beslut om deltagande av exempelvis praktikant 

beslutas i enhällighet i nämnden samt protokollföras. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden beslutar att medge närvarorätt till praktikant Lars Liljerås under 

nämndens sammanträde. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-05-29 § 38 Dnr GYM 2012/55 

Ekonomisk rapport april 

Ärendebeskrivning 

Gymnasieekonom Hanna Jonasson lämnar rapport över den aktuella ekonomiska 

situationen inom gymnasienämnden. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner rapporten för vidarebefordran till kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner rapporten för vidarebefordran till kommunstyrelsen.  



4 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-05-29 § 39 Dnr GYM 2012/48 

Anpassningsplan för gymnasienämndens ansvarsområde 

Ärendebeskrivning 

Gymnasienämnden uppdrog 2012-04-24  åt förvaltningen att beskriva konsekvenser av 

en anpassning på 6 Mkr i årseffekt, varav 4 Mkr i personakostnadseffekt. Därutöver 

uppdrog nämnden åt förvaltningen att vidare utreda lokalanvändning, kostinköp och 

kosthantering samt vilka effekter föreslagna åtgärder i anpassningsplanen får på 

ersättningen till enskilda verksamheter, samt att fortsätta utreda samverkansmöjligheter 

med Vuxenutbildningen 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden 

 

1. Beslutar anta förslag till anpassningsplan innebärande kostnadsminskningar på 5 720 

tkr i årseffekt. 

 

2. Uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med Kommunfastigheter diskutera 

överföring av lokaler till en lokalpool i Kommunastigheters regi, och i samband med det 

genomföra flytt av frisörutbildning till byggprogrammets lokaler i Kvarntorp i syfte att 

minska lokalkostnaderna. 

 

3. Beslutar anta förslag till organisation och uppdrag för 

informations/uppföljningsansvar enligt bilaga. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag.  

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår  

 

Administration och ledningsorganisationen John Norlandergymnasiet: 

 

Volymmålet för verksamheten har varit 350 elever men under de senaste åren har de 

minskade elevkullarna samt det ökande antalet utbildningsplatser i länet bidragit till att 

målet ej uppnåtts. 

 

John Norlandergymnasiet har sedan starten minskat från ca 300 elever till höstens 

elevantal på ca 190 st. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Anpassningsplan för gymnasienämndens ansvarsområde, forts 

 

Administration och ledningsorganisationen inom gymnasiet i Kumla är i behov av en 

genomgripande förändring. 

 

1. Barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till förändrad 

administration och ledningsorganisation inom John Norlandergymnasiet. 

2. Administration och ledningsorganisationen skall anpassas efter den minskade 

verksamhetsvolymen.  

3. Samordningsvinster med övriga Verksamheter i kommunen ska vara belysta i 

förslaget. 

4. Kostnaderna för ledning och administration på John Norlandergymnasiet skall 

minska med minst 25 % i förslaget. 

5. Förslaget ska presenteras för nämnden senast i september 2012. 

6. För tiden 1juli -31dec löses rektorskapet med en intern eller extern rekrytering. 

Rekrytering ska finansieras inom budget för rektor. 

 

Oppositionen föreslår att barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag se över 

uppdragsutbildningar och i det samverkan med Komvux. 

 

 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden 

 

1. Antar förslag till anpassningsplan innebärande kostnadsminskningar på 5 720 tkr i 

årseffekt. 

 

2. Uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med Kommunfastigheter diskutera 

överföring av lokaler till en lokalpool i Kommunastigheters regi. 

 

4. Antar förslag till organisation och uppdrag för informations/uppföljningsansvar enligt 

bilaga. 

 

5. Ger barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till förändrad 

administration och ledningsorganisation inom John Norlandergymnasiet.  

 

6. Administration och ledningsorganisationen ska anpassas efter den minskade 

verksamhetsvolymen. 

  

7. Samordningsvinster med övriga Verksamheter i kommunen ska vara belysta i 

förslaget. 

 

8. Kostnaderna för ledning och administration på John Norlandergymnasiet skall 

minska med minst 25 % i förslaget. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Anpassningsplan för gymnasienämndens ansvarsområde, forts 

 

9. Förslaget ska presenteras för nämnden senast i september 2012. 

 

10. För tiden 1 juli -31 dec löses rektorskapet med en intern eller extern rekrytering. 

Rekrytering ska finansieras inom budget för rektor. 

 

11. Ger barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag se över uppdragsutbildningar och i 

det samverkan med Komvux. 

 

 



7 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-05-29 § 40 Dnr GYM 2012/58 

Organisation 

Ärendebeskrivning 

Gymnasienämnden beslutade den 24 oktober 2011 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 förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-05-29 § 41 Dnr GYM 2012/59 

Marknadsföring 

Ärendebeskrivning 

Gymnasienämnden beslutade den 24 oktober 2011 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 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger rapporten till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-05-29 § 42 Dnr GYM 2012/61 

Extrasammanträde 

Ärendebeskrivning 

Då det finns behov av att sammanträda ytterligare en gång innan sommaren föreslås att 

gymnasienämnden beslutar om datum och tid för detta sammaträde. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden beslutar om datum och tid för extrasammanträde i juni 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Gymnasienämnden sammanträder den 18 juni kl. 15:00 och förlägger gruppmötet i 

samband med nämnd den 29 maj. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden sammanträder den 18 juni kl. 15:00 och förlägger gruppmötet i 

samband med nämnd den 29 maj. 



10 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-05-29 § 43 Dnr GYM 2012/60 

Delegation under sommaren 2012 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Mait Walderlo och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby föreslår i 

en skrivelse att gymnasienämnden beslutar ge nämndens ordförande delegation till 

beslut å gymnasienämndens vägnar under sommaren 2012 samt att en rapport över 

tagna beslut under sommaren ska lämnas till nämnden vid sammanträdet den 11 

september 2012. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden 

1. beslutar att ge nämndens ordförande delegation till beslut å gymnasienämndens 

vägnar under sommaren 2012, samt 

2. att en rapport över tagna beslut under sommaren ska lämnas till nämnden vid 

sammanträdet den 11 september 2012. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden 

1. beslutar att ge nämndens ordförande delegation till beslut å gymnasienämndens 

vägnar under sommaren 2012, samt 

2. att en rapport över tagna beslut under sommaren ska lämnas till nämnden vid 

sammanträdet den 11 september 2012. 



11 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-05-29 § 44 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Mait Walderlo informerar om det aktuella läget i förvaltningen. 

 

Mait Walderlo, Stefan Svensson, Katarina Öberg och Per Holm har träffat lärarna på 

JN. Det finns oro bland lärarna inför framtiden, men diskussionerna var bra. Lärarna 

hade även förslag till utveckling av organisationen. Förvaltningschefens besked var att 

det är viktigt att hitta en långsiktigt hållbar lösning för JN. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-05-29 § 45 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om deras kontakter med verksamheterna. 

 

Anna Otterström och Carina Bäck har träffat Hotell- och turismprogrammet. Det var 

spännande men de träffade inte så många elever eftersom de hade nationella prov. 

Eleverna diskuterade och kände oro inför neddragningarna. De efterlyste visioner för 

JN. Eleverna uppgav även att de får bra hjälp på JN, att de är glada och nöjda över att gå 

på JN.  

 

Marie Eriksson har varit på Introduktionsprogrammet. Det var spännande att träffa 

eleverna. Hon deltog även tillsammans med lärarna på mötet med Mait, Stefan, Katarina 

och Stefan. 

 

Zitha Ahlin och Margareta Engman har varit på återbesök på Bygg- och 

anläggningsprogrammet, Kvarntorp, för att träffa eleverna en och en. De träffade åk 1. 

Som helhet var alla var mycket positiva, men skulle föredra att inte behöva åka in till 

Kumla för undervisning i kärnämnena.   

 

Utöver ovanstående har Stefan Svensson har träffat Bygg- och anläggningsprogrammet 

två gånger och Stefan Svensson, Katarina Öberg, Per Holm och Mait Walderlo träffat 

alla lärare på JN. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-05-29 § 46 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Det finns inga meddelanden. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
 

 

 


