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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-03-18 § 12 Dnr GYM 2013/32 

Ekonomisk rapport februari 

Ärendebeskrivning 

Vik. förvaltningsekonom Magdalena Blomqvist lämnar rapport över det aktuella 

ekonomiska läget inom gymnasienämndens ansvarsområden. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-03-18 § 13 Dnr GYM 2013/38 

Informationsärende: ersättning till friskolor och 
interkommunala ersättningar 

Ärendebeskrivning 

Vik. förvaltningsekonom Magdalena Blomqvist informerar om ersättningen till friskolor 

och interkommunala ersättningar då Kumlas pris inte gäller. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-03-18 § 14 Dnr GYM 2013/35 

Informationsärende: aktuell antagningssituation för JN-
gymnasiet 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Mait Walderlo informerar muntligen om aktuella antagningssiffror. 

 

Gunnar Andersson informerar om det preliminära ansökningsläget. Antalet 

förstahandssökanden är 33 (varav 15 är antagna), vilket är något fler än föregående år. 

Processen fortsätter med andrahandssökandena. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-03-18 § 15 Dnr GYM 2013/36 

Informationsärende: regional gymnasiesamverkan 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Mait Walderlo informerar muntligen om regional gymnasiesamverkan. 

Förslag till avtalstext finns framtagen. En knäckfråga är gemensam prissättning i 

regionen. Ordföranden och förvaltningschef deltar i nästa möte den 22 mars. 

Regionförbundet samordnar arbetet.  

 

Avtal med SUF går ut till sommaren. Ordföranden informerar om hur förhandlingarna 

fortlöper.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-03-18 § 16 Dnr GYM 2011/203 

Uppföljning av internkontrollplan 2012 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 67, anta 

reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet. I detta reglemente fastslås att 

kommunstyrelsen och nämnderna ska anta en särskild plan för uppföljning av den 

interna kontrollen. Planen ska följas upp årligen. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar uppföljningen av internkontrollplan för 2012. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar uppföljningen av internkontrollplan för 2012. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-03-18 § 17 Dnr GYM 2011/64 

Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande 
gymnasieskola  

Ärendebeskrivning 

ThorenGruppen AB ansökte om godkännande som huvudman för en fristående 

gymnasieskola i Örebro kommun ansökningsomgång 2011. Ansökan avslogs av 

Skolinspektionen, men överklagades av huvudmannen till Förvaltningsrätten. Ärendet 

har nu återförvisats från Förvaltningsrätten till Skolinspektionen för ny handläggning. 

Ansökan avser samma utbildningar som ansökningsomgång 2011. 

 

Kumla kommun har återigen beretts tillfälle att yttra sig 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 mars 

2013. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden avslår ansökan från Thorengruppen AB. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens behandling 

Förslag 

Stefan Svensson (S) föreslår att gymnasienämnden avslår ansökan från Thorengruppen 

AB. 

Per Holm (KD) föreslår att gymnasienämnden bifaller ansökan från Thorengruppen AB. 

 

Propositionsordning 

Gymnasienämnden godkänner följande propositionsordning: 

Stefan Svenssons (S) förslag mot Per Holms (KD) förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden avslår ansökan från Thorengruppen AB enligt Stefan Svenssons 

förslag. 

Reservationer 

Per Holm (KD), Margareta Engman (M) och Anna Otterström (FP) reserverar sig till 

förmån för Per Holms förslag.  



8 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-03-18 § 18 Dnr GYM 2013/39 

Fyllnadsval kontaktpolitiker 

Ärendebeskrivning 

Thomas Hagsten (S) och Madeleine Tammi (M) har avsagt sig sina uppdrag i 

gymnasienämnden. Båda var valda till kontaktpolitiker för FP-TRC tillsammans med 

Katarina Öberg (S).  

 

Fyllnadsval för kontaktpolitiker behöver göras för att inte Hagstens och Tammis platser 

ska fortsätta vara vakanta. Efter Hagsten och Tammi har Dan-Åke Moberg (S) och 

Lennarth Helgesson (M) invalts i nämnden. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden väljer 

1. Dan-Åke Moberg till kontaktpolitiker för FP-TRC 

2. Lennarth Helgesson till kontaktpolitiker för FP-TRC 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden väljer 

1. Dan-Åke Moberg till kontaktpolitiker för FP-TRC 

2. Lennarth Helgesson till kontaktpolitiker för FP-TRC 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-03-18 § 19 Dnr GYM 2013/34 

Folkhälsoplan 

Ärendebeskrivning 

Utifrån prioriterade områden i Kumla kommuns folkhälsoplan har förvaltningen tagit 

fram förslag på folkhälsoplan för barn- och utbildningsförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar folkhälsoplan för barn- och utbildningsförvaltningen.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar folkhälsoplan för barn- och utbildningsförvaltningen.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-03-18 § 20 Dnr GYM 2012/192 

Barnbokslut 2012 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 oktober 2001, § 71, att varje 

förvaltning ska upprätta ett barnbokslut som redovisas till kommunstyrelsen.  

 

Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till förvaltningens 

barnbokslut för år 2012. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar barnbokslut för år 2012. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar barnbokslut för år 2012. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-03-18 § 21 Dnr GYM 2013/45 

Organisation  

Ärendebeskrivning 

Rektor Stefan Lövgren och intendent Gunnar Andersson presenterar aktuell information 

gällande John Norlandergymnasiets organisation. 

 

Fem personal har varit på besök i Torrevieja för att skapa goda kontakter för att 

möjliggöra praktik utomlands för JN:s elever. Det har varit t.ex. studiebesök på 

Vattenverk, olika byggarbetsplatser för att titta på avloppssystem, restaurangskola och 

träff med ansvarig tjänsteman för turism- och kulturfrågor i kommunen. Nästa steg är att 

personal och elever åker ner. 

 

Eleverna har fått en enkät om trivsel, inflytande, likabehandlingsarbetet m.m. Svaren 

kommer att redovisas för nämnden när de är behandlade. 

 

JN vill jobba för en rökfri skola från och med höstterminen. Förhoppningen är att resten 

av Kumlas skolor också vill göra detta. 

 

Det är önskvärt att riktlinjerna för kommunens pedagogiska pris också omfattar 

gymnasienämndens verksamheter.  

 

Två elever åker på praktik i Kina.  

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 2013-03-18 § 22 Dnr GYM 2013/46 

Marknadsföring  

Ärendebeskrivning 

Rektor Stefan Lövgren och intendent Gunnar Andersson presenterar aktuell information 

gällande John Norlandergymnasiets marknadsföring. 

 

Inbjudan har gått ut till åk 8 på Vialundskolan, Kumlaby skola och Skogstorpsskolan 

om speed meeting.  

 

JN deltar på företagsmässa i slutet av april. En arbetsgrupp organiserar studiebesök för 

grundskoleelever.  

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 2013-03-18 § 23 Dnr  

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Mait Walderlo informerar om det aktuella läget i förvaltningen. 

 

Ingen mer information än det som redan informerats om. 

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 2013-03-18 § 24 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar  

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om besök och aktuella händelser rörande respektive 

kontaktpolitikerområde. 

 

Ingen information. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnde lägger informationen till handlingarna.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnde lägger informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-03-18 § 25 Dnr  

Redovisning av delegationsbeslut  

Ärendebeskrivning 

Inga delegationsbeslut. 

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 2013-03-18 § 26 Dnr  

Meddelanden  

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag 
 

Dnr KS 2012/1121 
Ulla Lundholm är tillförordnad kommundirektör med ansvar för kommunens interna 

arbete samt krisledningsstaben i sex månader från 1 februari 2013 dock längst till ny 

kommundirektör tillträtt. 

 

Thage Arvidsson är tillförordnad kommundirektör med ansvar för kommunens externa 

arbete i sex månader från 1 februari 2013, dock längst till ny kommundirektör tillträtt. 

 

Malin Holm är tillförordnad personalchef i sex månader från 1 februari 2013, dock 

längst till ny kommundirektör tillträtt. 

 

Dnr KS 2012/1037 
Kommunstyrelsen beslutar om ändringar i dokumentet ”Fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter i Kumla kommun” innebärande att orden 

delegerar/delegerad/delegerats i förekommande fall byts ut mot orden 

fördelar/fördelad/fördelats.  

Kommunstyrelsen fördelar arbetsmiljöuppgifterna för barn- och 

utbildningsförvaltningen, exklusive gymnasieskolan, till barn- och utbildningsnämnden. 

 

Dnr KS 2013/164 
Kommunstyrelsen beslutar om att undersöka möjligheterna till samarbete med 

kommuner i Indien och Kina gällande bland annat vatten och avlopp, utbyte mellan 

skolor, administration och IT-användning i skolan. 

 

Kommunen kommer därför att ta fram ett s.k. Letters of intent, en avsiktsförklaring, 

gällande eventuellt samarbete. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

 
 

 

 


