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Protokoll 
2012-09-11 

 
Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, Stadshuset, 2012-09-11, klockan 15:00-

15:30, 15:45-16:15 
  
Beslutande  Stefan Svensson (S)  Per Holm (KD) 
  Katarina Öberg (S)  Zitha Ahlin (C) 
  Thomas Andersson (S)  Anna Otterström (FP) 
  Carina Bäck (S)    
   
Närvarande, ej tjg ers  Kristina Davidsson (S)    
   
Övriga Mait Walderlo  

Förvaltningschef  

Stefan Lövgren  

Rektor 
 Hanna Jonasson 

Förvaltningsekonom 

 

 

Gunnar Andersson 

Utvecklingsledare/intendent  

Elisabeth Jangenby 

Utredningssekreterare   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 51-65 
 Elisabeth Jangenby  

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

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

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Gymnasienämnd 
  
Sammanträdesdatum 2012-09-11 

 
Datum för 
uppsättande 

 Datum för nedtagande  

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

Lillemor Holgersdotter 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-09-11 § 51 Dnr GYM 2012/97 

Delårsbokslut 2012 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson informerar om delårsbokslut för 

gymnasienämnden per den 31 juli 2012. Beslut i ärendet fattades av ordföranden i 

delegation under sommaren. 

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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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-09-11 § 52 Dnr GYM 2012/103 

E-plan 2013 

Ärendebeskrivning 

Enligt E-strategi för Kumla kommun ska varje nämnd ha en e-plan. Beslut om E-plan 

fattas varje år. E-planen bygger på nämndens E-strategi och beskriver utvecklingen av 

verksamheten med stöd av it. E-planen behandlar frågor om planerad systemutbyggnad, 

systemansvar, utrustnings- och utbildningsbehov, budgetfrågor mm. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till E-plan 2013. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till E-plan 2013. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-09-11 § 53 Dnr GYM 2012/76 

Budget 2013 och flerårsbudget för 2014-2015 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef Mait Walderlo och förvaltningsekonom Hanna Jonasson har 

upprättat förslag till budget för år 2013 och flerårsbudget för åren 2014-2015 gällande 

gymnasienämndens verksamhetsområden. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslag till budget för år 2013 och flerårsbudget för 

åren 2014-2015. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens behandling 

Förslag 
 

Driftbudget: 

Stefan Svensson (S), Per Holm (KD) och Zitha Ahlin (C) föreslår följande 

prioriteringar: 

1. Uppdragsutbildningar, 2. Branchråd, 3. Resurs till elever i behov av särskilt stöd, 4. 

Kompetensutveckling, 5. Licenskostnader för Windows 7, E-tjänster och administrativ 

utveckling, Utvecklingsresurs pedagogik med stöd av IT och Förbättrad tillgång av 

internet på Trafikcenter, samt 6. Ökade transportkostnader för elever och lärare. 

 

Anna Otterström (FP) föreslår följande prioriteringar: 

Ovanstående prioriteringar med undantag för posten Resurs till elever i behov av 

särskilt stöd som föreslås stryks. Posten föreslås istället tas från Intendenttjänsten som 

avslutas till förmån för en specialpedagogtjänst.   

 

Investeringsbudget: 

Stefan Svensson (S), Per Holm (KD) och Zitha Ahlin (C) föreslår följande 

prioriteringar: 

1. Inventariemedel, 2. IT-utrustning, 3. Ny entré samt skyltning. 

 

Anna Otterström (FP) föreslår följande prioriteringar: 

1. IT-utrustning samt att övriga investeringsposter (Inventariematerial och Ny entré och 

skyltning) stryks. 

 

Nämnden ajournerar sig 15:30 - 15:45. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Budget 2013 och flerårsbudget för 2014-2015, forts 
 

Propositionsordning 

Gymnasienämnden godkänner följande propositionsordning: 

Stefan Svenssons (S), Per Holms (KD) och Zitha Ahlins (C) förslag mot  

Anna Otterström:s (FP) förslag. 

 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden prioriterar äskningarna i driftsbudget och investeringsbudget enligt 

Stefan Svenssons (S), Per Holms (KD) och Zitha Ahlins (C) förslag. 



6 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-09-11 § 54 Dnr GYM 2012/90 

Ansökan om verksamhetsbidrag från Ung Företagsamhet 

Ärendebeskrivning 

Ung företagsamhet har inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag om 2,50 kr 

per kommuninvånare (totalt 51 000 kr). Gymnasienämnden beviljade ansökan om 

verksamhetsbidrag 2011 mot bakgrund av att John Norlandergymnasiet samverkar med 

Ung Företagsamhet. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden beviljar ansökan om verksamhetsbidrag om 51 000 kr från Ung 

Företagsamhet.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens behandling 

Per Holm (KD) föreslår att Ung företagsamhet bjuds in till lämpligt sammanträde. 

 

Stefan Svensson (S) föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att fördjupa 

samverkan med Ung Företagsamhet, i synnerhet kring yrkesprogrammen. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden  

1. beviljar ansökan om verksamhetsbidrag om 51 000 kr från Ung Företagsamhet, 

2. uppdrar åt förvaltningen att bjuda in Ung företagsamhet till lämpligt sammanträde 

samt 

3. uppdrar åt förvaltningen att fördjupa samverkan med Ung Företagsamhet, i synnerhet 

kring yrkesprogrammen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-09-11 § 55 Dnr GYM 2012/105 

Sammanställning klagomålshantering 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträde den 30 maj 2011, § 68, antog barn- och utbildningsnämnden rutiner 

för klagomålshantering. Bakgrunden var nya krav i 4 kap 8 § skollagen. Nämnden 

beslutade även att en årlig sammanställning av klagomålen ska redovisas för nämnden. 

Denna hantering har även tillämpats vid synpunkter på gymnasienämndens verksamhet. 

 

Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby redovisar sammanställning för januari till juli 

2012. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar sammanställningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar sammanställningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-09-11 § 56 Dnr GYM 2012/60 

Rapport, beslut i delegation under sommaren 2012 

Ärendebeskrivning 

Gymnasienämnden beslutade vid sammanträde den 29 maj 2012 att 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. 

 

Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby redovisar rapporten. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner rapporten. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-09-11 § 57 Dnr GYM 2012/48 

Information om förändrad administration och 
ledningsorganisation vid JN-gymnasiet 

Ärendebeskrivning 

Gymnasienämnden har uppdragit åt barn och utbildningsförvaltningen att förändra 

administration och ledningsorganisation inom John Norlander gymnasiet. 

Administration och ledningsorganisationen ska vara anpassad efter den minskade 

verksamhetsvolymen.  

 

Förvaltningschef Mait Walderlo och rektor Stefan Lövgren informerar om 

förändringarna. 

 

Administrationen och ledningsorganisationen på JN består av rektor (100 %), intendent 

(100 %), assistent (100 %) samt förvaltningschef, ekonom, utredningssekreterare, 

kvalitetssamordnare samt viss skolskjutshandläggning.  

 

Intendenten har övertagit planeringsledarfunktionens uppdrag att arbeta med 

gymnasiefrågor. Intendenten har även övertagit vissa av fd intententens arbetsuppgifter. 

Vid ett möte i augusti träffades företrädare för förvaltningen och JN för att gå igenom 

arbetsfördelningen.  

 

Rektor och intendent tillsammans med programansvariga utgör ledningsgruppen.  

 

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 2012-09-11 § 58 Dnr GYM 2012/104 

Delegationsordning för gymnasienämnden 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av förändringar i ledningen för gymnasieskolan samt förändringar i 

skollagen kring huvudmannens ansvar för utredning och åtgärder vid kränkningar etc. 

finns behov av revidering av nämndens delegationsordning.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslag till reviderad delegationsordning.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslag till reviderad delegationsordning.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-09-11 § 59 Dnr GYM 2011/208 

Marknadsföring  

Ärendebeskrivning 

Gymnasienämnden beslutade den 24 oktober 2011 att förvaltningen fortlöpande ska 

rapportera angående marknadsföringen av JN-gymnasiet.  

 

Rektor Stefan Lövgren presenterar aktuell information gällande marknadsföring av JN-

gymnasiet: 

 

Nya och uppdaterade informationsblad utarbetade för respektive program. 

 

Hemsidan uppdaterad och korrigerad. 

 

Information till föräldrar till elever i åk 9 den 30 augusti samt den 3 september.  

Informationsblad utdelade och kommenterade av SYV samt personal på plats som 

direktinformerat på plats. 

 

Deltagande i information inför Gymnasiemässan i Örebro den 4 september. 

 

Informationsbladen utdelade till föräldrar i åk 1 i samband med föräldramötet. SYV 

informerar. 

 

Den 9 oktober deltar skolan i Gymnasiemässan i Örebro. Planering pågår och 

arbetsgrupp bildad. 

 

Artikel införs i Kumlan i oktobernumret, rektor ansvarar för innehållet. 

 

Vid två tillfällen den 29 september och den 4 oktober kl. 8:00 - 12:00 inbjuds mentorer i 

åk 9 i Kumla för att få ta del av undervisningen på JN under ledning av 

programansvariga och SYV. 

 

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 2012-09-11 § 60 Dnr GYM 2011/205 

Organisation  

Ärendebeskrivning 

Gymnasienämnden beslutade den 24 oktober 2011 att förvaltningen fortlöpande ska 

rapportera till nämnden angående arbetet med skolans organisation.  

 

Rektor Stefan Lövgren presenterar aktuell information gällande JN-gymnasiets 

organisation. Se ärendet Information om förändrad administration och 

ledningsorganisation vid JN-gymnasiet 

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 2012-09-11 § 61 Dnr  

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Mait Walderlo informerar om det aktuella läget i verksamheten.  

 

Förvaltningen arbetar vidare med uppdragen i utvecklingsplanen som nämnden fattade 

beslut om den 18 juni. 

 

Skollinspektionen har inkommit med beslut till följd av tillsynen av Kumla kommuns 

utbildningsverksamheter. Skolinspektionen har inget ytterligare att anmärka mot JN:s 

verksamhet.  

 

Förvaltningschefen har täta kontakter med Ted Rylander, projektledare för Kumla 

kommuns internationella inriktning med östasienprofil. Ted Rylander deltar vid 

oktobersammanträdet. Arbetet sker övergripande från förskola till gymnasium samt 

regionalt i länet.  

 

Regionförbundet bjuder in till konferens den 17 oktober om regional 

gymnasiekonferens för länet.  

 

Staben har haft möte med Lars Hallbergsson, projektledare för Vision 2025. 

Förvaltningen ska lämna underlag för vidare arbete med projektet.  

 

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 2012-09-11 § 62 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar  

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om besök och aktuella händelser rörande respektive 

kontaktområde. 

 

Katarina Öberg har varit på Fordonsprogrammet där hon fick ett gott intryck av 

verksamheten.  

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 2012-09-11 § 63 Dnr  

Redovisning av delegationsbeslut  

Ärendebeskrivning 

Beslut om vikarierande förvaltningschef och beslutsattestanter sommaren 2012 
V. 27: Planeringsledare Rolf Östman 

V. 28 och vecka 30 Förvaltningsekonom Henrik Bader 

V. 31: Planeringsledare Liselott Broman Huss 

Mait Walderlo 

 

Antagning 
Medgivande av dispens från krav på godkänt betyg i engelska från grundskolan (15 kap 

16 kap skollagen). 

Beslutet innebär att eleven kan antas på Fordonsprogrammet på JN  

Rolf Östman 

 

Attest 
Attesträtt avseende JN gymnasiets ansvarsområde Ansvarsområde 700 och 701 under 

perioden 2012-08-13 t.om.  2012-12-31 för rektor Stefan Lövgren  

Mait Walderlo 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner redovisningen.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner redovisningen.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-09-11 § 64 Dnr  

Meddelanden  

Ärendebeskrivning 

KUMLA VÄXER! Aktuella projekt och planer i Kumla 
Broschyr från Kumla kommun  

I broschyren informeras om pågående och aktuella planer och projekt i Kumla kommun.  

Broschyren finns på www.kumla.se under rubriken Kumla växer! 

 

Miljöprogrammet 2012-2016 
Nytt miljöprogram för Kumla kommun och de kommunägda bolagen har antagits av 

kommunfullmäktige. 

 

Antagen detaljplan Kv Skäran 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2012 att anta detaljplanen för 

Kv SKÄRAN, Dalagatan, Gärdesgatan, Kumla, Kumla kommun. 

 

Inbjudan till presidiekonferens den 17 oktober om regional gymnasiesamverkan 
Regionförbundet har fattat beslut om att verka för en ökad regional 

gymnasiesamverkan. Under våren 2012 anordnade förbundet ett gymnasieforum för att 

diskutera, nytta och förutsättningar för samverkan. Konferensen ska fastställa formerna 

för ökad regional gymnasiesamverkan och diskutera direktiv till den fortsatta processen. 

 

Tid: 17 oktober 

Plats: City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro 

Lokal: Sulan 

 

Anmälan till Peter Morfeldt senast 28 september 2012 

Peter.morfeldt@regionforbundet.se 

019-602 63 10 

4 personer per kommun kan anmälas. 

 

Fortbildningsdag om Skolbibliotek i Örebro den 14 oktober 
Stadsbiblioteket 

Kultur och medborgarförvaltningen 

Örebro 

Tfn 076-55 132 65 

 

Konferenser om  
Utbildningar hösten 2012 

Värdeskapande lärande 

Academys utbildningskatalog 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Meddelanden, forts 

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 2012-09-11 § 65 Dnr  

Information om projekt Internationell inriktning med 
Östasienprofil 

Ärendebeskrivning 

Projektledare Ted Rylander har inkommit med en skriftlig lägesrapport i form av 

arbetsmaterial. Rapporten delas ut vid sittande bord. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

 
 

 

 


