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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-09-12 § 60 Dnr GYM 2011/143 

Ekonomisk rapport för augusti 

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

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden godkänner rapporten. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-09-12 § 61 Dnr GYM 2011/111 

Rapport, beslut i delegation under sommaren 2011 

Ärendetext 
Gymnasienämnden beslutade vid sammanträde den 30 maj 2011, § 53, att ge nämndens 
ordförande delegation till beslut å barn- och utbildningsnämndens vägnar under 
sommaren 2011 samt att en rapport över tagna beslut under sommaren ska lämnas till 
nämnden vid sammanträdet den 12 september 2011. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar rapporten.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden antar rapporten.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-09-12 § 62 Dnr GYM 2011/142 

Delårsbokslut 

Ärendetext 
Förvaltningsekonom Maria Persson informerar om delårsbokslut för gymnasienämnden 
per den 31 juli 2011. Beslut i ärendet fattades av ordföranden i delegation under 
sommaren. 

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 2011-09-12 § 63 Dnr GYM 2011/3 

Kostnadsminskningar 2011 

Ärendetext 
I budget för 2011 finns en ofördelad reduktionspost på 1 139 tkr. Därutöver har ett 
underskott om 789 tkr överförts från 2010. Om inte elevprognosen förbättras efter 
omvalsperioden kommer också de interkommunala nettokostnaderna att öka under 
hösten. 
 
Förvaltningen har arbetat fram förslag till åtgärder för kostnadsminskningar. 
 
Gymnasienämnden beslutade 30 maj att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med 
att minska kostnaderna samt att rapport ska lämnas till gymnasienämnden 12 september. 
 
Förvaltningen beskriver i bifogad skrivelse hur arbetet med kostnadsminskningar har 
fortlöpt. 
 
Inom förvaltningen har utarbetats ett antal förslag till kostnadsminskningar. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar godkänna rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden beslutar godkänna rapporten. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-09-12 § 64 Dnr GYM 2011/7 

Delegationsordning 

Ärendetext 
Från 1 juli 2011 gäller ny skollag och nya förordningar för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. Det nya regelverkat ska tillämpas på utbildningar med start efter 
halvårsskiftet 2011. Samtidigt gäller delar av den gamla skollagen och de gamla 
gymnasieförordningarna för utbildningar som startat före denna tidpunkt. 
 
Förvaltningen har utarbetat förslag till delegationsordning som täcker både det gamla 
regelverket och den nya skollagen och de nya förordningarna. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden godkänner förslaget till delegationsordning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden godkänner förslaget till delegationsordning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-09-12 § 65 Dnr GYM 2011/147 

Samråd: Detaljplan för KORSTABY 7. Korstagatan mm. Kumla 

Ärendetext 
Miljö- och byggnadsnämnden inkom den 8 augusti 2011 med en detaljplan för 
Korstaområdet. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till nya småhus i södra delen av 
Kumla. Området är tänkt att uppföras med fristående villor och rad/kedjehus. En del av 
planområdet kan även komma att bli småskalig industri/företagsverksamhet. Samtidigt 
ges möjlighet att bygga om fd Korsta vårdcentral till grupp/eller vård boende eller helt 
annan verksamhet. 
 
Synpunkter på förslaget ska vara Miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 19 
september 2011. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden antar yttrandet.  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens behandling 

Yrkanden 
Katarina Öberg (S) föreslår att den sista meningen i förslaget till yttrande stryks ("Det 
bör också planeras för kommersiell verksamhet längs väg 52 för att öppna upp 
området"). 
 
Zitha Ahlin (C) och Anna Otterström (FP) föreslår att samma mening behålls.  
 
Propositionsordning 
Gymnasienämnden godkänner propositionsordning: 
Bifall till Katarina Öbergs (S) förslag mot bifall till Zitha Ahlins (C) och Anna 
Otterströms (FP) förslag. 
 
Ordföranden finner att den sista meningen i förslaget till yttrande ska strykas. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar yttrandet enligt Katarina Öbergs (S) förslag.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Gymnasienämnd 2011-09-12 § 66 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendetext 
Kontaktpolitikerna inom gymnasienämnden informerar om sina kontakter med 
verksamheterna. 
 
Anna Otterström hade två träffar i våras. Den ena gången träffade hon HP/SP och den 
andra rektor.  
 
Förvaltningen informerar verksamheterna och de programansvariga att de ska bjuda in 
till träffar med sina kontaktpolitiker. 

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 2011-09-12 § 67 Dnr  

Meddelanden 

Ärendetext 
Krav om omedelbart stopp för all trådlös teknik i skolor 
Utskick som handlar om trådlös teknik och hälsorisker. 
Samt en skrift: Strålande tillvaro 
Kalle Hellberg  
Maxicom 
Kommunikationselektronik AB 
 
Utbildningar och kurser 
Unik utbildning för nämnder 
Skräddarsydd utbildning till din egen nämnd. Kontakta www.sinecurajuridik.com. 
SineCura Juridik 

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 2011-09-12 § 68 Dnr GYM 2011/157 

Diskussion om finansiering av beslut 

Ärendetext 
En av de ekonomiska principerna i gymnasienämndens internbudget rör finansiering av 
beslut. Av internbudget för 2011 framgår att i de fall ansvarig chef har för avsikt att 
fatta beslut utan täckning inom befintlig budgetram ska beslutet föras upp till nämnden.  
 
Förvaltningschef Mait Walderlo leder en diskussion om denna princip.  

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 2011-09-12 § 69 Dnr GYM 2011/155 

Synpunkter från gymnasienämnden gällande Vision 2025  

Ärendetext 
Vid barn- och utbildningsnämndens, gymnasienämndens och förvaltningens internat på 
Kumlagården i Åsa den 31 augusti – 1 september, startades ett arbete kring visioner för 
verksamheterna. Dessa synpunkter önskar nämnderna påtala för fullmäktige inför beslut 
om Vision 2025 för Kumla kommun.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden 
1. antar förslaget till skrivelse till kommunfullmäktige 
2. uppdrar åt förvaltningen att sända skrivelsen till kommunfullmäktige senast den 19 
september 2011. 

Gymnasienämndens beslut 
Gymnasienämnden 
1. antar förslaget till skrivelse till kommunfullmäktige 
2. uppdrar åt förvaltningen att sända skrivelsen till kommunfullmäktige senast den 19 
september 2011. 

 
 

 

 


