
 
 
Gymnasienämnd 

Protokoll 
2011-03-21 

 
Plats och tid Rum Kumla, Stadshuset, 2011-03-21, klockan 16:00-16:40 
  
Beslutande  Marie Eriksson (S)  Per Holm (KD) 
  Katarina Öberg (S), ordf  Margareta Engman (M) 
  Dan-Åke Moberg (S)  Anna Otterström (FP) 
  Carina Bäck (S)    
   
Närvarande, ej tjg ers  Peter Eriksson (S)  Zitha Ahlin (C) 
  Kristina Davidsson (S)  Elin Riberg (MP) 
   
Övriga Mait Walderlo  

Förvaltningschef 
Rolf Östman  
Gymnasiechef 

 Elisabeth Jangenby 
Utredningssekreterare 

Sofia Dahlerus 
Personalhandläggare, § 22 

   
 

Sekreterare ...................................................... §§ 22-28 
 Elisabeth Jangenby  

 
Ordförande ...................................................... 
 Katarina Öberg 

 
Justerare ...................................................... 
 Margareta Engman 

 
Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Gymnasienämnd 
  
Sammanträdesdatum 2011-03-21 

 
Datum för 
uppsättande 

2011-03-25 Datum för nedtagande 2011-04-15 

 
Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen, Stadshuset 
  
Underskrift ...................................................... 
 Lillemor Holgersdotter 



2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-03-21 § 22 Dnr  

Personalhandläggaren informerar 

Ärendetext 
Personalhandläggare Sofia Dahlerus informerar om den aktuella situationen inom 
förvaltningen.  

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2011-03-21 § 23 Dnr GYM 2011/60 

Ekonomisk rapport för februari 

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

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden godkänner rapporten. 
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Gymnasienämnd 2011-03-21 § 24 Dnr GYM 2011/58 

Beslut om eventuell justering av organisationen 

Ärendetext 
Gymnasienämnden ska inför den preliminära gymnasieantagningen besluta om 
eventuell justering av organisationen för John Norlandergymnasiet.  Med utgångspunkt 
från antalet ansökningar per program och inriktning, samt förutsättningarna att erbjuda 
ett visst antal platser, finns möjlighet att öka eller minska antalet utbildningsplatser. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till justering av organisationen. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget till justering av organisationen. 
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Gymnasienämnd 2011-03-21 § 25 Dnr GYM 2011/56 

E-plan 2011 

Ärendetext 
För närvarande pågår arbete med att utforma en E-plan för gymnasieskolan. Planen 
kommer preliminärt att beslutas av gymnasienämnden i samband med beslut om 
äskningar inför budget 2012. Inför läsåret 2011/2012 behöver dock nämnden ta ställning 
till några frågeställningar för det ekonomiska och pedagogiska planeringsarbetet som 
påbörjas i mars. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden uppdrar åt förvaltningen att  
1. Utarbeta förslag till finansiering av 1 -1 modell på Estetiskt program, 
Samhällsprogrammet och Teknikprogrammet, samt föreslå lämplig datortäthet med 
finansiering för övriga program. 
2. Utreda driftskostnadskonsekvenser för Estetiskt program i det fall leasing av datorer 
genomförs. 
3. Lämna förslag till genomförande av försäljning av de datorer som elever disponerat i 
tre år. 
4. Förslag ska lämnas för beslut av gymnasienämnden i april. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden uppdrar åt förvaltningen att  
1. Utarbeta förslag till finansiering av 1 -1 modell på Estetiskt program, 
Samhällsprogrammet och Teknikprogrammet, samt föreslå lämplig datortäthet med 
finansiering för övriga program. 
2. Utreda driftskostnadskonsekvenser för Estetiskt program i det fall leasing av datorer 
genomförs. 
3. Lämna förslag till genomförande av försäljning av de datorer som elever disponerat i 
tre år. 
4. Förslag ska lämnas för beslut av gymnasienämnden i april. 
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Gymnasienämnd 2011-03-21 § 26 Dnr GYM 2011/57 

Kvalitetsredovisning 2010 

Ärendetext 
På grundval av gjorda utvärderingar under 2010 har förslag till Kvalitetsredovisning för 
John Norlandergymnasiet utarbetats. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget till Kvalitetsredovisning för John 
Norlandergymnasiet 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag.  

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden återremitterar ärendet till nämndens sammanträde den 26 april 2011. 



7 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-03-21 § 27 Dnr GYM 2011/19 
Skolinspektionens beslut angående kvalitetsgranskning av 
gymnasiala yrkesförberedande utbildningar 

Ärendetext 
Skolinspektionen har granskat 39 gymnasieskolors arbete med arbetsplatsförlagd 
utbildning, däribland John Norlandersgymnasiets Hotell- och restaurangprogram, 
Fordonsprogram och Handelsprogram. Skolinspektionens slutsats är att skolan behöver 
vidta åtgärder för att på några punkter motsvara krav i författningar. Därutöver pekar 
man på vissa områden där kvaliteten kan utvecklas. 
 
Rektor Ted Rylander och gymnasiechef Rolf Östman har utarbetat förslag till yttrande. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget till yttrande över Skolinspektionens beslut angående 
kvalitetsgranskning av gymnasiala yrkesförberedande utbildningar. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget till yttrande över Skolinspektionens beslut angående 
kvalitetsgranskning av gymnasiala yrkesförberedande utbildningar. 
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Gymnasienämnd 2011-03-21 § 28 Dnr GYM 2011/71 

Internkontrollplan 2011 

Ärendetext 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 67, anta 
reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I detta reglemente fastslås 
att kommunstyrelsen och nämnderna ska anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen.  
 
Förvaltningsekonom Maria Persson, personalhandläggare Sofia Dahlerus och 
utredningssekreterare Elisabeth Jangenby har utarbetat ett förslag till intern kontrollplan 
för gymnasienämnden.  

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget till internkontrollplan för år 2011. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden antar förslaget till internkontrollplan för år 2011. 

 
 

 

 


