
 
 

Gymnasienämnd 

Protokoll 
2014-04-22 

 
Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, Stadshuset, 2014-04-22, klockan 15:00-

16:20 
  
Beslutande  Stefan Svensson (S)  Per Holm (KD) 
  Katarina Öberg (S)  Tomas Voulo (M) 
  Dan-Åke Moberg (S), §§ 44-59  Anna Otterström (FP) 
  Carina Bäck (S)    
   
Närvarande, ej tjg ers  Jeanette Widström (S) Zitha Ahlin (C)  

Lennarth Helgesson (M) 
      
Övriga Annika Hallberg 

Förvaltningschef 

Rolf Östman 

Verksamhetschef  

Elsa Andersson  

Personalhandläggare, §§ 44-45 

Anna Hallberg 

Förvaltningsekonom  

Elisabeth Jangenby 

Utredningssekreterare   

Filip Lindvall 

Politisk lärling 

 
Sekreterare ...................................................... §§ 44-60 
 Elisabeth Jangenby  

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

 
Justerare ...................................................... 
 Tomas Voulo 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Gymnasienämnd 
  
Sammanträdesdatum 2014-04-22 

 
Datum för 
uppsättande 

 Datum för nedtagande  

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

      Lillemor Holgersdotter 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-04-22 § 44 Dnr GYM 2014/61 

Personalhandläggaren informerar 

Ärendebeskrivning 

Personalhandläggare Elsa Andersson informerar på nämndsammanträdet om den 

aktuella situationen inom förvaltningen. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i nämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-04-22 § 45 Dnr  

Organisation 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om arbetet med skolans organisation. 

 

Planering inför nästa läsår pågår för fullt.  

 

Förvaltningen genomför omplaceringsutredningar av personal i utbildningar som inte 

startar till hösten. Några få varsel kan bli aktuella. 

 

Förvaltningen arbetar med lokalanpassning. Ett tjänstemannaförslag kommer att vara 

klart under veckan.  

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 2014-04-22 § 46 Dnr GYM 2014/41 

Ekonomisk rapport februari 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om det aktuella ekonomiska läget i förvaltningen. Ärendet 

återremitterades vid sammanträde den 17 mars 2014. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i nämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-04-22 § 47 Dnr GYM 2014/62 

Ekonomisk rapport mars 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen lämnar rapport över det aktuella ekonomiska läget i förvaltningen.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Gymnasienämnden godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen och uppdrar åt förvaltningen att arbeta för en budget i balans. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen och uppdrar åt förvaltningen att arbeta för en budget i balans. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-04-22 § 48 Dnr GYM 2014/63 

Arkivbeskrivning för gymnasienämnden 

Ärendebeskrivning 

Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv. Det regleras både i 4 kap 2 § 

Offentlighets- och sekretesslagen och i 6 § Arkivlagen. Bland annat ska varje 

myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen 

kallas denna arkivbeskrivning. 

 

Förvaltningen har upprättat förslag på arkivbeskrivning för gymnasienämnden. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslag på arkivbeskrivning. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslag på arkivbeskrivning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-04-22 § 49 Dnr GYM 2014/60 

Ansökan om verksamhetsbidrag Ung företagsamhet 

Ärendebeskrivning 

Ung Företagsamhet Örebro län (UF) har inkommit med en ansökan om 85 000 kronor i 

verksamhetsbidrag.  

 

Ung Företagsamhet Örebro län (UF) utbildar elever i entreprenörskap och företagande. 

Genom UF-företagande driver gymnasieelever egna företag under ett år, s.k. UF-

företag. UF är en ideell förening som är helt beroende av verksamhetsbidrag från bl.a. 

kommuner och det lokala näringslivet.  

 

UF jobbar för att samtliga gymnasieelever i Örebro län ska få möjlighet att driva ett UF-

företag under sin tid i gymnasiet, att skapa mötesplatser mellan skola och arbetsliv, ge 

service och rådgivning till UF-företagare och deras lärare och att kvalitetssäkra 

verksamheten i länet. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Gymnasienämnden beviljar ansökan om 85 000 kronor i verksamhetsbidrag till Ung 

Företagsamhet. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden  

1. beviljar ansökan om 85 000 kronor i verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet och 

2. uppmanar bygg- och fordonsprogrammen att använda sig av Ung företagsamhets 

stöd.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-04-22 § 50 Dnr GYM 2014/43 

Remiss: Ansökan från Scantec AB om godkännande som 
huvudman för en fristående gymnasieskola i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Scantec AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 

fristående gymnasieskola i Kumla kommun fr.o.m. läsåret 2015/2016. Kumla kommun 

bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. 

Syftet är att bedöma om etableringen av en den sökta utbildningen vid den fristående 

verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen.  

 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden beslutar att förorda att ansökan avslås. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 
Stefan Svensson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag.  

Per Holm (KD) föreslår att gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan beviljas. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra.   

 

Arbetsutskottets beslut 

Gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan avslås enligt Stefan Svenssons (S) 

förslag. 

 

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

Gymnasienämndens behandling 

Förslag 
Stefan Svensson (S) föreslår att gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan avslås. 

Per Holm (KD) föreslår att gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan beviljas. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Remiss: Ansökan från Scantec AB om godkännande som 
huvudman för en fristående gymnasieskola i Kumla kommun, 
forts 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan avslås enligt Stefan Svenssons (S) 

förslag. 

 

Reservationer  
Per Holm (KD), Tomas Voulo (M) och Anna Otterström (FP) reserverar sig till förmån 

för Per Holms (KD) förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-04-22 § 51 Dnr GYM 2014/45 

Remiss: Ansökan från Framtidsgymnasiet i Öst AB om 
godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i 
Örebro kommun 

Ärendebeskrivning 

Framtidsgymnasiet i Öst AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

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

2015/2016.  

 

Kumla kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 

skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för 

Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av en den 

sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa 

följder för skolväsendet i kommunen.  

Förslag till beslut 

Alternativ 1: Gymnasienämnden beslutar att förorda att ansökan avslås. 

Alternativ 2: Gymnasienämnden beslutar att förorda att ansökan beviljas. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 
Stefan Svensson (S) föreslår att gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan avslås 

(alt. 1).  

Per Holm (KD) föreslår att gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan beviljas (alt. 

2). 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra.   

Arbetsutskottets beslut 

Gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan avslås enligt Stefan Svenssons (S) 

förslag. 

 

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

Gymnasienämndens behandling 

Förslag 
Stefan Svensson (S) föreslår att gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan avslås. 

Per Holm (KD) föreslår att gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan beviljas. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Remiss: Ansökan från Framtidsgymnasiet i Öst AB om 
godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i 
Örebro kommun, forts 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan avslås enligt Stefan Svenssons (S) 

förslag. 

 

Reservationer  
Per Holm (KD), Tomas Voulo (M) och Anna Otterström (FP) reserverar sig till förmån 

för Per Holms (KD) förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-04-22 § 52 Dnr GYM 2014/47 

Remiss: Ansökan från Thoréngruppen om godkännande som 
huvudman för fristående gymnasieskola i Örebro kommun 

Ärendebeskrivning 

ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 

för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2015/2016. Ansökan 

avser utökning av verksamhet.  

 

Kumla kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 

skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för 

Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av en den 

sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa 

följder för skolväsendet i kommunen.  

Förslag till beslut 

Alternativ 1: Gymnasienämnden beslutar att förorda att ansökan avslås 

Alternativ 2: Gymnasienämnden beslutar att förorda att ansökan beviljas 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 
Stefan Svensson (S) föreslår att gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan avslås 

(alt. 1).  

Per Holm (KD) föreslår att gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan beviljas (alt. 

2). 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra.   

Arbetsutskottets beslut 

Gymnasienämnden beslutar att förorda att ansökan avslås enligt Stefan Svenssons (S) 

förslag. 

 

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

Gymnasienämndens behandling 

Förslag 
Stefan Svensson (S) föreslår att gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan avslås. 

Per Holm (KD) föreslår att gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan beviljas. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra.  



13 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Remiss: Ansökan från Thoréngruppen om godkännande som 
huvudman för fristående gymnasieskola i Örebro kommun, 
forts 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan avslås enligt Stefan Svenssons (S) 

förslag. 

 

Reservationer  
Per Holm (KD), Tomas Voulo (M) och Anna Otterström (FP) reserverar sig till förmån 

för Per Holms (KD) förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-04-22 § 53 Dnr GYM 2014/39 

Remiss: Ansökan från Hermods AB om godkännande som 
huvudman för fristående gymnasieskola i Örebro kommun 

Ärendebeskrivning 

Hermods AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 

fristående gymnasieskola i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2015/2016.  

 

Kumla kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 

skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för 

Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av en den 

sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa 

följder för skolväsendet i kommunen.  

Förslag till beslut 

Alternativ 1: Gymnasienämnden beslutar att förorda att ansökan avslås 

Alternativ 2: Gymnasienämnden beslutar att förorda att ansökan beviljas. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i nämnden. 

Gymnasienämndens behandling 

Förslag 
Stefan Svensson (S) föreslår att gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan avslås. 

Per Holm (KD) föreslår att gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan beviljas. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar förorda att ansökan avslås enligt Stefan Svenssons (S) 

förslag. 

 

Reservationer  
Per Holm (KD), Tomas Voulo (M) och Anna Otterström (FP) reserverar sig till förmån 

för Per Holms (KD) förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-04-22 § 54 Dnr GYM 2014/64 

Interkommunala ersättningar för vårterminen 2014 

Ärendebeskrivning 

Enligt samarbetsavtal med Örebro kommun och SUF ska gymnasienämnden inför varje 

läsår besluta om ersättning för interkommunala elever. Huvudmännen är enligt nämnda 

samarbetssamtal berättigade till ersättning för sina kostnader enligt 

självkostnadsprincipen. Ersättningsbeloppens storlek beräknas i enlighet med 

beräkningsmodellen som redovisas i samverkansavtalen.  

 

Förvaltningen har beräknat ersättning för vårterminen. Ersättningen är baserad på 

halvårsbasis. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget avseende interkommunala ersättningar för 

vårterminen 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget avseende interkommunala ersättningar för 

vårterminen 2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-04-22 § 55 Dnr  

Marknadsföring 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om marknadsföringen av JN-gymnasiet. 

 

Förvaltningen planerar annonsering genom direktreklam, skolbesök och olika sociala 

medier. Omval kan göras t.o.m. 15 maj.  

 

Skolan har jobbat fram en värdegrund, vad JN ska kännetecknas av. Detta kommer att 

användas i marknadsföringsmaterialet.  

 

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 2014-04-22 § 56 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Tf förvaltningschef informerar om läget i förvaltningen. 

 

Samtliga verksamhetschefer i förvaltningen är på plats. Åsa Käll för förskola, Ann-

Sofie Vennerstrand för F-5 och Rolf Östman för 6-9, gymnasiet och Vux. Chefen för 

elevhälsan startar på 30 procent i maj, heltid från augusti. 

 

Lönerevisionen för lärarna är klar. Lärarnas löneutveckling högre än övriga 

kommunalanställda. 

 

Från och med augusti går Vuxenutbildningen över till gymnasienämndens 

ansvarsområde. Företrädare kommer att närvara vid juninämnden. 

 

Förvaltningen arbetar med lokalanpassning och lokalanvändning i hela kommunen. 

 

Förvaltningen har åtta förstelärare, samtliga i grundskolan, och har fått möjlighet att 

tillsätta ytterligare 21. Inte alla tjänsterna kommer att utannonseras samtidigt. Det finns 

intresse finns för att söka tjänsterna.  Planen är att varje rektor ska ha minst en 

förstelärare. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 



18 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-04-22 § 57 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om eventuella besök och händelser rörande sina 

kontaktområden. 

 

Zitha Ahlin kommer att göra ett besök nästa vecka.  

 

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 2014-04-22 § 58 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag      
 

KS 2014/159 

Tillsättande av tillförordnad förvaltningschef för barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsen beslutar att tillförordna Annika Hallberg som förvaltningschef för 

barn- och utbildningsförvaltningen1 april 2014 dock längst till och med 31 augusti. 

Kommundirektör Ulla Lundholm ska återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott 

i april om hur chefskapet ser ut mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- 

och fritidsförvaltningen. 

 

KSAU 2014/122 

Uppdrag om uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år 

På uppdrag av kommunstyrelsen har kommundirektören utvärderat arbetet gällande 

kommunens uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år. Kommunstyrelsen har 

genom skrivelsen fullgjort sin uppsynsplikt och har inte att besluta i sakfrågan. Ansvaret 

för sakfrågan finns däremot fördelat till barn- och utbildningsnämnden och 

gymnasienämnden. 

KSAU beslutar att  

1. lägga informationen till handlingarna, samt 

2. berörda nämnder uppmanas att inom ramen för sitt uppdrag beakta skollagen kap 29 

§ 9. 

 

KS 2014/109 

Uppföljning av handlingsplan för personer med begränsad funktionsförmåga 2013 

Kommunstyrelsen lägger uppföljning av handlingsplan för personer med begränsad 

funktionsförmåga till protokollet. 

Samtliga nämnder, styrelser och bolag uppmanas att verka för att nå målen i det 

handikappolitiska programmet för 2010-2014. 

 

KS 2014/258 

Införande av E-arkiv 
Kommunstyrelsen beslutar  

1. att Kumla kommun påbörjar samarbetet med Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund 

och Karlskoga kommun i enlighet med den förenklade förstudien, 

2. att finansiera projektet med 160 tkr under ett år från och med det datum en 

projektledare anställs, samt 

3. att kostnaden fördelas på varje förvaltning med 16 000 kronor per år och förvaltning. 
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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 2014-04-22 § 59 Dnr  

Redovisning av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Inga beslut.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner informationen. 

Arbetsutskottets beslut 

Gymnasienämnden godkänner informationen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2014-04-22 § 60 Dnr  

Information om läget inom fordons- och byggprogrammen  

Ärendebeskrivning 

Personal inom programmen närvarar för att informera muntligen om tankar kring 

utbildningarna i framtiden. Det är viktigt att nå ut med information om att 

utbildningarna finns kvar. Personalen är positiv till lärlingsutbildningar. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
  

 


