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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 80 Dnr GYM 2011/199 

Ekonomisk rapport för oktober 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson lämnar rapport över den aktuella ekonomiska 

situationen för oktober för gymnasienämnden. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar den ekonomiska rapporten för oktober. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar den ekonomiska rapporten för oktober. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 81 Dnr GYM 2011/201 

Internbudget 2012 och flerårsbudget 2013 och 2014 samt 
attestförteckning 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef Mait Walderlo och förvaltningsekonom Hanna Jonasson 

presenterar förslag till internbudget, i form av arbetsmaterial, för år 2012 och 

flerårsbudget för åren 2013-2014. Därtill presenteras förslag till attestförteckning.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till internbudget. 

Arbetsutskottets förslag 

Hänskjuter ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att 

1. anta internbudget 2012 med attestförteckning samt att 

2. uppdra åt förvaltningen att genomföra effektiviseringar motsvarande 1 000 tkr under 

2012.   
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 82 Dnr  

Nämndmål 

Ärendebeskrivning 

Vik. utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar underlag för diskussion om 

gymnasienämndens mål för 2012 i förhållande till beslutade kommunövergripande mål.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar nämndmål för 2012 som en del av internbudget 2012. 

Arbetsutskottets behandling 

Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att organisera träff med gymnasienämnden 

efter årsskiftet för diskussion av nämndmål. 

Arbetsutskottets förslag 

Hänskjuter ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att genomföra en heldag den 16 januari 2012 gemensamt 

med barn- och utbildningsnämnden för att diskutera nämndmål för 2012.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 83 Dnr GYM 2011/203 

Intern kontrollplan 2012 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 67, anta 

reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet. I detta reglemente fastslås att 

kommunstyrelsen och nämnderna ska anta en särskild plan för uppföljning av den 

interna kontrollen. Denna plan ska antas i samband med respektive styrelse eller 

nämnds beslut om internbudget. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till intern kontrollplan för 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Hänskjuter ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till intern kontrollplan för 2012.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 84 Dnr GYM 2011/202 

Sammanträdestider 2012 och januari 2013 

Ärendebeskrivning 

Vikarierande utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar ett förslag till 

sammanträdestider för 2012 samt januari 2013. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslag till sammanträdestider för 2012 och januari 2013. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslag till sammanträdestider för 2012 och januari 2013. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 85 Dnr GYM 2011/204 

Läsårets förläggning 2012-2013 

Ärendebeskrivning 

Förslag till läsårets förläggning 2012-2013 presenteras av vik. utredningssekreterare 

Caroline Foglé. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslag för läsårets förläggning.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att delegera beslutet till ordförande.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 86 Dnr GYM 2011/163 

Vision för John Norlandergymnasiet 

Ärendebeskrivning 

Gymnasienämnden har tillsammans med berörda tjänstemän diskuterat hur en framtida 

målbild, vision, för John Norlandergymnasiet ska se ut. Förvaltningen har därefter 

arbetat fram till förslag till preliminär vision och förslag till fortsatt arbete. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden  

1. godkänner föreslagna preliminära vision och  

2. uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet med att fastställa och precisera visionen 

enligt förvaltningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Hänskjuter ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Hänskjuter beslut till nämndsammanträdet 27 mars.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 87 Dnr GYM 2011/206 

Breddning av Bygg- och anläggningsprogrammet på John 
Norlandergymnasiet 

Ärendebeskrivning 

John Norlandergymnasiets Bygg- och anläggningsprogram har för närvarande 

inriktningarna mark- och anläggning, husbyggnad och anläggningsfordon. Genom 

samarbete med företag och branschens utbildningsstiftelse finns möjlighet att även 

erbjuda inriktningen plåtslageri som lärlingsutbildning. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden beslutar att John Norlandergymnasiet från ska hösten 2012 erbjuda 

Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning plåtslageri. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att John Norlandergymnasiet från ska hösten 2012 erbjuda 

Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning plåtslageri. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 88 Dnr GYM 2011/207 

Finansieringsavtal Teknikcollege 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun deltar i samarbete med Regionförbundet och länets övriga kommuner i 

Teknikcollege. Arbetet har hittills bedrivits i projektform. Teknikcollege föreslår nu att 

projektet övergår till finansiering tills vidare, med möjlighet till uppsägning. 

Arbetsutskottets förslag 

Gymnasienämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner Teknikcolleges 

övergång från projekt till finansiering i tillsvidare form.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner Teknikcolleges 

övergång från projekt till finansiering i tillsvidare form.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 89 Dnr GYM 2011/205 

Organisation för John Norlandergymnasiet 

Ärendebeskrivning 

Gymnasienämnden beslöt 2011-10-24 att förvaltningen fortlöpande ska rapportera 

muntligen till nämnden angående arbetet med skolans organisation. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 90 Dnr GYM 2011/158 

Remiss miljöprogram 2012 -2013 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadskontoret har upprättat ett förslag till nytt Miljöprogram 2012-2016 

för Kumla kommun och de kommunägda bolagen. Miljöprogrammet bygger på de 16 

nationellt uppsatta miljökvalitetsmålen, vilka anger riktningen för att förbättra vår miljö.  

 

Kumla kommun har främst valt att inrikta arbetet på följande fem miljökvalitetsmål: 

”Begränsad klimatpåverkan”, ”Giftfri miljö”, ”Ingen övergödning”, ”God bebyggd 

miljö” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. Dessa miljökvalitetsmål speglar de 

miljöproblem som anses viktiga att arbeta extra med i kommunen. 

 

Synpunkter lämnas skriftligen till miljö- och byggnadskontoret senast den 20 december.  

 

Vik. utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar ett förslag till yttrande.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslag till yttrande. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslag till yttrande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 91 Dnr GYM 2011/178 

Remiss Skyltning i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 september 2011 att skicka ”Skyltning 

i Kumla – råd och riktlinjer” och dess bilagor ”Vägvisningsplan” och ”Skyltning av 

Kumla kommuns verksamheter” på remiss.  

 

Synpunkter skickas senast den 20 december till kommunledningskontoret via e-post 

kommun@kumla.se eller till Kumla kommun, Kommunledningskontoret, 692 80 

Kumla. 

 

Vik. utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar ett förslag till yttrande.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslag till yttrande. 

Arbetsutskottets förslag 

Hänskjuter ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslag till yttrande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 92 Dnr GYM 2011/213 

Bidragsbelopp för enskilda verksamheter 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande regelverk ska beslut fattas angående ersättning till fristående 

gymnasieskolor innan ingången av det kalenderår för vilken ersättningen ska gälla. En 

beräkning av ersättningsnivåerna har gjorts för de program som Kumla anordnar på 

egen hand. 

 

Därutöver gäller att för de program som Kumla har samverkansavtal för med andra 

kommuner, så gäller ersättningen från dessa kommuner som Kumlas ersättning för 

dessa program. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden beslutar att ersättningen till fristående gymnasieskolor fastställs 

enligt bilaga för de program Kumla kommun anordnar i egen regi. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att ersättningen till fristående gymnasieskolor fastställs 

enligt bilaga för de program Kumla kommun anordnar i egen regi. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 93 Dnr GYM 2011/214 

Ersättning till fristående gymnasium Rytmus AB 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande regelverk ska beslut fattas angående ersättning till fristående 

gymnasieskolor innan ingången av det kalenderår för vilken ersättningen ska gälla. En 

beräkning av ersättningsnivåerna har gjorts för de program som Kumla anordnar på 

egen hand. 

 

Därutöver gäller att för de program som Kumla har samverkansavtal för med andra 

kommuner, så gäller ersättningen från dessa kommuner som Kumlas ersättning för 

dessa program. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Rytmus AB enligt 

handling. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Rytmus AB enligt 

handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 94 Dnr GYM 2011/216 

Ersättning till fristående gymnasium Energy technology 
Sweden AB 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande regelverk ska beslut fattas angående ersättning till fristående 

gymnasieskolor innan ingången av det kalenderår för vilken ersättningen ska gälla. En 

beräkning av ersättningsnivåerna har gjorts för de program som Kumla anordnar på 

egen hand. 

 

Därutöver gäller att för de program som Kumla har samverkansavtal för med andra 

kommuner, så gäller ersättningen från dessa kommuner som Kumlas ersättning för 

dessa program. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Energy technology 

Sweden AB enligt handling. 

Gymnasienämndens behandling 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Energy technology 

Sweden AB enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 95 Dnr GYM 2011/217 

Ersättning till fristående gymnasium Lernia College AB 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande regelverk ska beslut fattas angående ersättning till fristående 

gymnasieskolor innan ingången av det kalenderår för vilken ersättningen ska gälla. En 

beräkning av ersättningsnivåerna har gjorts för de program som Kumla anordnar på 

egen hand. 

 

Därutöver gäller att för de program som Kumla har samverkansavtal för med andra 

kommuner, så gäller ersättningen från dessa kommuner som Kumlas ersättning för 

dessa program. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Lernia College AB 

enligt handling. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Lernia College AB 

enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 96 Dnr GYM 2011/218 

Ersättning till fristående gymnasium Drottning Blankas 
gymnasieskola 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande regelverk ska beslut fattas angående ersättning till fristående 

gymnasieskolor innan ingången av det kalenderår för vilken ersättningen ska gälla. En 

beräkning av ersättningsnivåerna har gjorts för de program som Kumla anordnar på 

egen hand. 

 

Därutöver gäller att för de program som Kumla har samverkansavtal för med andra 

kommuner, så gäller ersättningen från dessa kommuner som Kumlas ersättning för 

dessa program. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Drottning Blankas 

gymnasieskola enligt handling. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Drottning Blankas 

gymnasieskola enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 97 Dnr GYM 2011/219 

Ersättning till fristående gymnasium Jensen Education 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande regelverk ska beslut fattas angående ersättning till fristående 

gymnasieskolor innan ingången av det kalenderår för vilken ersättningen ska gälla. En 

beräkning av ersättningsnivåerna har gjorts för de program som Kumla anordnar på 

egen hand. 

 

Därutöver gäller att för de program som Kumla har samverkansavtal för med andra 

kommuner, så gäller ersättningen från dessa kommuner som Kumlas ersättning för 

dessa program. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Jensen Education 

enligt handling. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Jensen Education 

enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 98 Dnr GYM 2011/221 

Ersättning till fristående gymnasiet Fordonsutbildningar 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande regelverk ska beslut fattas angående ersättning till fristående 

gymnasieskolor innan ingången av det kalenderår för vilken ersättningen ska gälla. En 

beräkning av ersättningsnivåerna har gjorts för de program som Kumla anordnar på 

egen hand. 

 

Därutöver gäller att för de program som Kumla har samverkansavtal för med andra 

kommuner, så gäller ersättningen från dessa kommuner som Kumlas ersättning för 

dessa program. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Fordonsutbildningar 

enligt handling. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Fordonsutbildningar 

enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 99 Dnr GYM 2011/222 

Ersättning till fristående gymnasium Pluskompetens utbildning 
AB 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande regelverk ska beslut fattas angående ersättning till fristående 

gymnasieskolor innan ingången av det kalenderår för vilken ersättningen ska gälla. En 

beräkning av ersättningsnivåerna har gjorts för de program som Kumla anordnar på 

egen hand. 

 

Därutöver gäller att för de program som Kumla har samverkansavtal för med andra 

kommuner, så gäller ersättningen från dessa kommuner som Kumlas ersättning för 

dessa program. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Pluskompetens 

utbildning AB enligt handling. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Pluskompetens 

utbildning AB enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 100 Dnr GYM 2011/223 

Ersättning till fristående gymnasium IT gymnasiet 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande regelverk ska beslut fattas angående ersättning till fristående 

gymnasieskolor innan ingången av det kalenderår för vilken ersättningen ska gälla. En 

beräkning av ersättningsnivåerna har gjorts för de program som Kumla anordnar på 

egen hand. 

 

Därutöver gäller att för de program som Kumla har samverkansavtal för med andra 

kommuner, så gäller ersättningen från dessa kommuner som Kumlas ersättning för 

dessa program. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för IT gymnasiet enligt 

handling. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för IT gymnasiet enligt 

handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 101 Dnr GYM 2011/224 

Ersättning till fristående gymnasium Ultra Education AB 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande regelverk ska beslut fattas angående ersättning till fristående 

gymnasieskolor innan ingången av det kalenderår för vilken ersättningen ska gälla. En 

beräkning av ersättningsnivåerna har gjorts för de program som Kumla anordnar på 

egen hand. 

 

Därutöver gäller att för de program som Kumla har samverkansavtal för med andra 

kommuner, så gäller ersättningen från dessa kommuner som Kumlas ersättning för 

dessa program. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Ultra Education AB 

enligt handling. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Ultra Education AB 

enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 102 Dnr GYM 2011/225 

Ersättning till fristående gymnasiet Dans och musikal 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande regelverk ska beslut fattas angående ersättning till fristående 

gymnasieskolor innan ingången av det kalenderår för vilken ersättningen ska gälla. En 

beräkning av ersättningsnivåerna har gjorts för de program som Kumla anordnar på 

egen hand. 

 

Därutöver gäller att för de program som Kumla har samverkansavtal för med andra 

kommuner, så gäller ersättningen från dessa kommuner som Kumlas ersättning för 

dessa program. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Dans och musikal 

enligt handling. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Dans och musikal 

enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 103 Dnr GYM 2011/226 

Ersättning till fristående gymnasium Baggium utbildning AB 
2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande regelverk ska beslut fattas angående ersättning till fristående 

gymnasieskolor innan ingången av det kalenderår för vilken ersättningen ska gälla. En 

beräkning av ersättningsnivåerna har gjorts för de program som Kumla anordnar på 

egen hand. 

 

Därutöver gäller att för de program som Kumla har samverkansavtal för med andra 

kommuner, så gäller ersättningen från dessa kommuner som Kumlas ersättning för 

dessa program. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Baggium utbildning 

AB enligt handling. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Baggium utbildning 

AB enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 104 Dnr GYM 2011/227 

Ersättning till fristående gymnasium Elector 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande regelverk ska beslut fattas angående ersättning till fristående 

gymnasieskolor innan ingången av det kalenderår för vilken ersättningen ska gälla. En 

beräkning av ersättningsnivåerna har gjorts för de program som Kumla anordnar på 

egen hand. 

 

Därutöver gäller att för de program som Kumla har samverkansavtal för med andra 

kommuner, så gäller ersättningen från dessa kommuner som Kumlas ersättning för 

dessa program. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Elector enligt 

handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Elector enligt 

handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 105 Dnr GYM 2011/228 

Ersättning till fristående gymnasium Asperö friskolor AB 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande regelverk ska beslut fattas angående ersättning till fristående 

gymnasieskolor innan ingången av det kalenderår för vilken ersättningen ska gälla. En 

beräkning av ersättningsnivåerna har gjorts för de program som Kumla anordnar på 

egen hand. 

 

Därutöver gäller att för de program som Kumla har samverkansavtal för med andra 

kommuner, så gäller ersättningen från dessa kommuner som Kumlas ersättning för 

dessa program. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Asperö friskolor AB 

enligt handling. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Asperö friskolor AB 

enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 106 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna inom gymnasienämnden informerar om sina kontakter med 

verksamheterna.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Gymnasienämndens behandling 

Val av nya kontaktpolitiker samt uppmanar till alla program att bjuda in 

kontaktpolitikerna under januari eller februari.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  



29 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2011-12-12 § 107 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Mait Walderlo rapporterar muntligt om det aktuella läget i 

förvaltningen. Gymnasierektor Ted Rylander rapporterar om det aktuella läget på John 

Norlandergymnasiet.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

 
 

 

 


