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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-02-14 § 10 Dnr GYM 2011/15 

Ekonomisk rapport för januari 

Ärendetext 
Förvaltningsekonom Maria Persson lämnar rapport över den aktuella ekonomiska 
situationen inom gymnasienämnden. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden godkänner rapporten. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-02-14 § 11 Dnr GYM 2011/16 

Årsredovisning 2010 

Ärendetext 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska en årsredovisning upprättas för 
kommunen efter avslutat verksamhetsår. Årsredovisningen ska bland annat innehålla 
information om verksamheten och ekonomisk information.  
 
Varje nämnd ska också göra en årsredovisning som ska innehålla förvaltningsberättelse, 
bokslutsanlys, uppföljning av mål, redovisning av Eu-projekt, redovisning av 
internkontroll samt verksamhetsberättelser från rektorsområdena. 
 
Gymnasiechef Rolf Östman och förvaltningsekonom Maria Persson har upprättat 
förslag, i form av arbetsmaterial, till nämndens årsredovisning 2010.  

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden antar årsredovisningen för verksamhetsåret 2010. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden antar årsredovisningen för verksamhetsåret 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-02-14 § 12 Dnr GYM 2011/17 

Resultatöverföring, fördelning av 2010 års resultat 

Ärendetext 
Enligt Kumla kommuns riktlinjer för reglering av nämndernas årsresultat anges att 
överföring sker med 100 procent av över- och underskott. Om det finns särskilda skäl 
kan överföringen jämkas åt något håll. I nuläget vet inte förvaltningen om någon 
jämkning kommer att ske av 2010 års resultat. 
 
Gymnasiechef Rolf Östman och förvaltningsekonom Maria Persson presenterar förslag, 
i form av arbetsmaterial, för överföring av 2010 års resultat.  

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget till fördelning av 2010 års resultat. 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden  
1. beslutar att avvakta beslut om resultatöverföring från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
2. beslutar att uppdra åt förvaltningen att, när kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat 
om resultatöverföring, ge förslag på fördelning av underskottet i internbudgeten 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-02-14 § 13 Dnr GYM 2011/12 

Läsårstider 2011-2012 

Ärendetext 
Gymnasiechef Rolf Östman presenterar förslag till läsårets förläggning 2011/2012 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-02-14 § 14 Dnr GYM 2011/13 

Kvalitetssystem för gymnasieskolan 

Ärendetext 
Gymnasiechef Rolf Östman presenterar förslag på kvalitetssystem för gymnasieskolan. 
Fokus för systemet ligger på mer analys för rektor och läraren, enskilt och tillsammans 
med arbetslaget, av resultat.  

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-02-14 § 15 Dnr GYM 2011/14 

Återrapport av arbete med estetiskt program 

Ärendetext 
Gymnasiechef Rolf Östman återrapporterar arbetet med estetiskt program. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-02-14 § 16 Dnr GYM 2011/11 

Intagningsorganisation för John Norlandergymnasiet 2011 

Ärendetext 
Inför kommande intagning till gymnasieskolan 2011 ska gymnasienämnden besluta om 
antalet intagningsplatser per program.  
 
Det förslag som utarbetats redovisar det maximala antalet elever per program som kan 
tas emot. Det finns möjlighet att utifrån söktryck öka eller minska antalet platser per 
program senare i intagningsprocessen. Det förslag som utarbetats redovisar det 
maximala antalet elever per program som kan tas emot. Det finns möjlighet att utifrån 
söktryck öka eller minska antalet platser per program senare i intagningsprocessen. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden godkänner föreslagen intagningsorganisation. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden godkänner föreslagen intagningsorganisation. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-02-14 § 17 Dnr GYM 2011/24 
Översyn av ledning och administration inom barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Ärendetext 
På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden har förvaltningschef Mait Walderlo, 
tillsammans med en arbetsgrupp på förvaltningen, arbetat fram ett förslag till 
förändringar inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.  
 
I en skrivelse, i form av arbetsmaterial, presenterar förvaltningschef Mait Walderlo 
förslag på ett första led i förändringarna som avser ledningsstrukturen för förvaltningen. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden 
1. antar förändrad ledningsstruktur enligt ovan från den 1 april 2011 och  
2. antar föreslagen aktivitets- och tidsplan för det fortsatta översynsarbetet. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden 
1. antar förändrad ledningsstruktur enligt ovan från den 1 april 2011 och  
2. antar föreslagen aktivitets- och tidsplan för det fortsatta översynsarbetet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-02-14 § 18 Dnr GYM 2011/19 
Skolinspektionens beslut angående kvalitetsgranskning av 
gymnasiala yrkesförberedande utbildningar 

Ärendetext 
Gymnasiechef Rolf Östman informerar om Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 
gymnasiala yrkesförberedande utbildningar på John Norlandergymnasiet. Senast den 10 
april 2011 ska John Norlandergymnasiet inkomma med en redovisning till 
Skolinspektionen över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden uppdrar åt förvaltningen att upprätta ett yttrande till 
Skolinspektionen. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden uppdrar åt förvaltningen att upprätta ett yttrande till 
Skolinspektionen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-02-14 § 19 Dnr GYM 2011/20 

Verksamhetsbidrag till Ung företagsamhet 

Ärendetext 
Ung Företagsamhet har inkommit med begäran om verksamhetsbidrag med 2 kr per 
kommuninnevånare. Ung Företagsamhet samverkar med gymnasieskolor för att 
stimulera eleverna kreativitet och för att öka intresset för företagande. På John 
Norlandergymnasiet genomförs årligen något eller några elevföretagsprojekt. De elever 
från Kumla som går på andra gymnasieskolor i länet har också möjlighet till 
motsvarande kontakter.  
John Norlandergymnasiet avser att utöka arbetet med elevföretag i form av en 
Företagarutbildning inom Handelsprogrammet. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beviljar begäran om verksamhetsbidrag från Ung Företagsamhet. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden beviljar begäran om verksamhetsbidrag från Ung Företagsamhet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-02-14 § 20 Dnr GYM 2011/5 

Val av kontaktpolitiker 

Ärendetext 
Rolf Östman informerar om att kontaktpolitiker för IV-programmet behöver väljas. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden väljer kontaktpolitiker till IV-programmet. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens behandling 
Stefan Svensson (S) föreslår att Marie Eriksson (S) och Per Holm (KD) väljs till 
kontaktpolitiker för IV-programmet. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden väljer Marie Eriksson (S) och Per Holm (KD) till kontaktpolitiker 
för IV-programmet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-02-14 § 21 Dnr  

Meddelanden 

Ärendetext 
Reglemente för gymnasienämnden 
Antagit av Kommunfullmäktige den 14 december 2010, § 137 
 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2010-12-14 § 137 Dnr KS 2010/852 
Reglementen för styrelse/nämnder 
Kommunfullmäktige har antagit reviderat förslag till bland annat gymnasienämnden. 
Reglementena gäller från och med 1 januari 2011. 
 
Beslut angående ansökan om godkännande av Plusgymnasiet AB som huvudman 
för gymnasieskola i Örebro kommun 
Skolinspektionen har avslagit ansökan om att godkänna Plusgymnasiet AB. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
 


