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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-04-22 § 27 Dnr  

Personalhandläggaren informerar 

Ärendebeskrivning 

Personalhandläggare Elsa Andersson informerar om personalläget inom nämndens 

verksamhetsområde. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden bordlägger ärendet.  



3 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-04-22 § 28 Dnr GYM 2013/50 

Ekonomisk rapport mars 

Ärendebeskrivning 

Vik. förvaltningsekonom Magdalena Blomqvist lämnar rapport om det aktuella 

ekonomiska läget inom nämndens ansvarsområde. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-04-22 § 29 Dnr GYM 2013/53 

Yrkeshögskoleutbildningar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen ser en möjlighet att söka påbyggnadsutbildningar i IATA-TRAC och i 

spedition-logistik om branschen och nämnden så önskar.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheterna att anordna 

påbyggnadsutbildningar i IATA-TRAC och i spedition-logistik. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet  

1. uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheterna att anordna 

påbyggnadsutbildningar i IATA-TRAC och i spedition-logistik enligt förvaltningens 

förslag, och  

2. uppdrar åt förvaltningen att se över kommande behov av yrkeshögskoleutbildningar 

som kan bedrivas i Kumla kommun. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden 

1 . uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheterna att anordna 

påbyggnadsutbildningar i IATA-TRAC och i spedition-logistik enligt förvaltningens 

förslag, och  

2. uppdrar åt förvaltningen att se över kommande behov av yrkeshögskoleutbildningar 

som kan bedrivas i Kumla kommun. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-04-22 § 30 Dnr GYM 2013/37 

Remiss: Ansökan från Kjesäters ideella förening om 
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i 
Vingåkers kommun 

Ärendebeskrivning 

Kjesäters ideella förening har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

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

2014/15. 

 

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

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 26 april 2013. 

 

Av förslaget till yttranden framgår att Kumla kommun anser att ansökan bör avslås. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till yttrande. 

Arbetsutskottets behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att gymnasienämnden avslår ansökan enligt förslaget till 

yttrande.  

 

Per Holm (F) föreslår att ansökan bifalles.  

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår att gymnasienämnden avslår ansökan enligt förslaget till 

yttrande enligt Stefan Svenssons (S) förslag.  

 

Reservationer 
Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att gymnasienämnden avslår ansökan enligt förslaget till 

yttrande.  

 

Zitha Ahlin (C) föreslår att ansökan bifalles.  

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Remiss: Ansökan från Kjesäters ideella förening om 
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i 
Vingåkers kommun, forts 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden avslår ansökan enligt förslaget till yttrande enligt Stefan Svenssons 

(S) förslag.  

 

Reservationer 
Zitha Ahlin (C), Lennarth Helgesson (M) och Anna Otterström (FP) reserverar sig till 

förmån för Zitha Ahlins förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-04-22 § 31 Dnr GYM 2013/40 

Remiss: Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande 
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Örebro 
kommun 32-2013-819 

Ärendebeskrivning 

ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 

för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2014/15. 

 

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

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 26 april 2013. 

 

Av förslaget till yttrande framgår att Kumla kommun anser att ansökan bör avslås. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till yttrande. 

Arbetsutskottets behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att gymnasienämnden avslår ansökan enligt förslaget till 

yttrande.  

 

Per Holm (F) föreslår att ansökan bifalles.  

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår att gymnasienämnden avslår ansökan enligt förslaget till 

yttrande enligt Stefan Svenssons (S) förslag.  

 

Reservationer 
Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att gymnasienämnden avslår ansökan enligt förslaget till 

yttrande.  

 

Zitha Ahlin (C) föreslår att ansökan bifalles.  

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Remiss: Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande 
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Örebro 
kommun 32-2013-819, forts 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden avslår ansökan enligt förslaget till yttrande enligt Stefan Svenssons 

(S) förslag.  

 

Reservationer 
Zitha Ahlin (C), Lennarth Helgesson (M) och Anna Otterström (FP) reserverar sig till 

förmån för Zitha Ahlins förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-04-22 § 32 Dnr GYM 2013/44 

Remiss: Ansökan från Thoren Innovation School AB om 
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i 
Örebro kommun dnr 32-2013:880 

Ärendebeskrivning 

Thoren Innovation School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvud-man för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2014/15. 

 

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

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 26 april 2013. 

 

Av förslaget till yttrande framgår att Kumla kommun anser att ansökan bör avslås. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till yttrande.  

Arbetsutskottets behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att gymnasienämnden avslår ansökan enligt förslaget till 

yttrande.  

 

Per Holm (F) föreslår att ansökan bifalles.  

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår att gymnasienämnden avslår ansökan enligt förslaget till 

yttrande enligt Stefan Svenssons (S) förslag.  

 

Reservationer 
Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Gymnasienämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att gymnasienämnden avslår ansökan enligt förslaget till 

yttrande.  

 

Zitha Ahlin (C) föreslår att ansökan bifalles.  

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Remiss: Ansökan från Thoren Innovation School AB om 
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i 
Örebro kommun dnr 32-2013:880, forts 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden avslår ansökan enligt förslaget till yttrande enligt Stefan Svenssons 

(S) förslag.  

 

Reservationer 

Zitha Ahlin (C), Lennarth Helgesson (M) och Anna Otterström (FP) reserverar sig till 

förmån för Zitha Ahlins förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-04-22 § 33 Dnr GYM 2013/51 

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 augusti 2012 

till dags dato. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar sammanställningen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar sammanställningen.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-04-22 § 34 Dnr GYM 2013/52 

Aktuell antagningssituation och plan för organisationen 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef informerar muntligen på gruppmötet om aktuell antagningssituation. 

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 2013-04-22 § 35 Dnr GYM 2012/36 

Kumlas Glokala skolor - Mitt i Världen 

Ärendebeskrivning 

I dokumentet Kumlas Glokala Skolor – Mitt i Världen sammanfattas det av Barn- och 

utbildningsnämnden och Gymnasienämnden beslutade uppdraget att etablera en 

Internationell profil med östasieninriktning i Kumla kommuns skolor. En översikt av 

projektets övergripande strukturer och pilotprojekt följs av förslag till utveckling och 

etablerande av programmet Kumlas Glokala Skolor – Mitt i Världen, enligt devisen tänk 

globalt, agera lokal. För att programmet ska kunna etableras krävs beslut gällande 

samtliga tre nedanstående punkter. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden 

1. beslutar att det ettåriga projektet att etablera en skolformsövergripande Internationell 

profil med östasieninriktning från och med höstterminen 2013 blir programmet Kumlas 

Glokala Skolor – Mitt i Världen. 

2. uppdrar åt Barn- och utbildningsförvaltningen att rekrytera kinesisklärare till 

höstterminen 2013. 

3. uppdrar åt Barn- och utbildningsförvaltningen att nuvarande projektledares arbete i 

övrigt fortskrider i enlighet med förslagspunkterna 1-5 i dokumentet Kumlas Glokala 

Skolor – Mitt i Världen. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i nämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden 

1. beslutar att det ettåriga projektet att etablera en skolformsövergripande Internationell 

profil med östasieninriktning från och med höstterminen 2013 blir programmet Kumlas 

Glokala Skolor – Mitt i Världen. 

2. uppdrar åt Barn- och utbildningsförvaltningen att rekrytera kinesisklärare till 

höstterminen 2013. 

3. uppdrar åt Barn- och utbildningsförvaltningen att nuvarande projektledares arbete i 

övrigt fortskrider i enlighet med förslagspunkterna 1-5 i dokumentet Kumlas Glokala 

Skolor – Mitt i Världen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-04-22 § 36 Dnr GYM 2013/59 

Läs- och arbetsårets förläggning 2013/2014, revidering på 
grund av nationellt prov 

Ärendebeskrivning 

Skolverket har förlagt nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk den 17 

mars 2014 vilket är samma dag som en av nämnden beslutad KUP-dag. Förläggningen 

av läs- och arbetsåret 2013/2014 behöver därför revideras.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till reviderad förläggning av läs- och arbetsåret 

2013/2014. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i nämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till reviderad förläggning av läs- och arbetsåret 

2013/2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-04-22 § 37 Dnr GYM 2013/60 

Samråd detaljplan Resecentrum 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med en detaljplan för Resecentrum. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utvecklingen av Kumla stationsområde till ett 

modernt resecentrum för buss- och tågtrafik. Stationsområdet behöver utvecklas till ett 

modernt resecentrum för att klara ett ökat resande med kollektivtrafik. Detaljplanen 

innebär ingen förändrad verksamhet i sig eller ändrad användning utan omfattar en rad 

åtgärder inom planområdet för att förbättra funktionen och öka tillgängligheten. 

 

Sista inlämningsdagen för synpunkter är den 29 april 2013. 

 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till yttrande. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till yttrande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2013-04-22 § 38 Dnr  

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Mait Walderlo informerar om det aktuella läget på förvaltningen. 

 

Förslag till samverkansavtal för regionen finns framtaget. Den ekonomiska diskussionen 

kring principer för gemensam prissättning återstår. Enligt förslaget ska den 

gemensamma förstahandsintagningen ske från läsåret 2014/2015. Samverkansavtalet är 

ett politikerbeslut. 

 

Kumla kommuns avsikt är att förlänga avtalet med SUF till det regionala avtalet träder 

ikraft. SUF:s villkor är förändrade och avser att betala sina priser för våra utbildningar.  

 

  

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 2013-04-22 § 39 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar  

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om besök och aktuella händelser som rör respektive 

kontaktområde. 

 

Lennarth Helgesson (M) kommer att besöka Trafikcenter hela dagen den 30 april. 

 

Rektor Stefan Lövgren informerar om att alla kontaktpolitiker är välkomna till 

manifestation för att förebygga arbetsmiljöolyckor på Folkets hus på fredag. 

Information skickas ut separat. 

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 2013-04-22 § 40 Dnr GYM 2013/68 

Organisation  

Ärendebeskrivning 

Rektor Stefan Lövgren presenterar aktuell information om skolans organisation. 

 

De två flickorna som gör praktik i Kina hälsar att de har landat och allt har gått bra. De 

håller skolan underrättad om vad som händer. Stefan Lövgren har bjudit in dem till 

nämnden men inget datum är bestämt. 

 

Personalen på JN har träffat representanter från Örebro läns landsting angående rök- och 

tobaksfri skola. Personalen vill gå vidare stegvis vilket är vad landstinget 

rekommenderar. Förslag till vision är utarbetad.  

 

Möte med IFK Kumla Fotboll är inbokat denna vecka. Syftet är att få till träff med 

föreningen och även Yxhults Fotboll. 

 

Arbetet med Örebro Hockey fortsätter.   

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 2013-04-22 § 41 Dnr GYM 2013/69 

Marknadsföring  

Ärendebeskrivning 

Rektor Stefan Lövgren och intendent Gunnar Andersson presenterar aktuell information 

gällande marknadsföringen av JN-gymnasiet. 

 

JN deltar på Kumlamässan fredag till söndag. 

 

Reklamsaker för JN delas ut till de närvarande. 

 

Det finns intresse hos vissa företag i kommunen att ordna lärlingsutbildningar. 

 

 

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 2013-04-22 § 42 Dnr  

Meddelanden  

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Dnr KS 2013/272 

Tillförordnad administrativ chef: 

Kommunjurist Kristin Edström är tillförordnad administrativ chef för perioden 16 mars 

2013 – 31 augusti 2013. 

 

Dnr KS 2013/320 

Miljödiplomering av Kumla kommuns verksamheter och bolag: 

I Miljöprogrammet 2012-2016 för Kumla kommun finns mål uppsatta om att alla 

verksamheter och kommunala bolag i Kumla kommun ska vara miljödiplomerade i 

slutet av 2016 samt att alla tillsvidareanställda och politiker ska ha genomgått en 

miljöutbildning. 

 

Dnr KS 2013/46 

Finanspolicy Kumla kommun: 

Kommunfullmäktige har antagit en finanspolicy för Kumla kommun. 

 

Dnr KS 2013/242 

Projekt Vision 2025: 

Kommunstyrelsens beslut 

Projektledaren Lars Hallbergsson arbetar vidare med projektet utifrån sin redovisning av 

rapport. 

Styrelse och nämnder får i uppdrag att planera sin verksamhet utifrån rapporten.  

Projektledaren är sammanhållande.  

Projektledaren får i uppdrag att ta fram en budget för processarbetet. 

 

KS 2013/304 

Revidering – Regler för politiska lärlingar: 

Kommunfullmäktige antar reviderade regler för politiska lärlingar. 

 

KS 2013/312 

Ombudgeteringar av investeringar från 2012: 

Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ombudgeteringarna. 

 

KS 2013/305 

Ombudgetering i 2013 års driftbudget: 

Kommunstyrelsen antar redovisade förslag till ombudgeteringar. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Meddelanden, forts  
 

KS 2013/164 

Letter of intent – avsiktsförklaring gällande samarbete med kommuner i Indien och 

Kina. Kommunstyrelsen antar förslag till Letter of intent riktat mot den kinesiska staden 

Changchun. 

 

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 2013-04-22 § 43 Dnr  

Redovisning av delegationsbeslut  

Ärendebeskrivning 

Inga meddelanden om beslut i delegation. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

 
 

 

 


