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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Gymnasienämnd 2012-02-14 § 1 Dnr GYM 2012/19 

Årsredovisning 2011 

Ärendebeskrivning 

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. 

 

Förvaltningschef Mait Walderlo och förvaltningsekonom Hanna Jonasson presenterar, i 

form av arbetsmaterial, ett förslag till årsredovisning för gymnasienämnden 2011.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar årsredovisning för 2011.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar årsredovisning för 2011.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-02-14 § 2 Dnr GYM 2011/208 

Marknadsföring 

Ärendebeskrivning 

Gymnasieutskottet beslutade 2011-10-24 att förvaltningen löpande ska rapportera 

angående marknadsföringen av John Norlandergymnasiet. 

 

Planeringsledare Rolf Östman presenterar aktuell information gällande marknadsföring 

av John Norlandergymnasiet.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-02-14 § 3 Dnr GYM 2011/205 

Organisation 

Ärendebeskrivning 

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

nämnden angående arbetet med skolans organisation. 

 

Rektor Ted Rylander informerar om aktuell information gällande arbetet med skolans 

organisation. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-02-14 § 4 Dnr GYM 2012/29 

Uppdrag för kontaktpolitiker VT 2012 

Ärendebeskrivning 

Gymnasienämnden utser i början av varje mandatperiod kontaktpolitiker inom samtliga 

skol- och verksamhetsområden. Kontakt-politikerna ska följa det konkreta arbetet inom 

respektive skol- och verksamhetsområde. Detta sker exempelvis genom studiebesök på 

aktuella skolor eller i övrig verksamhet.  

 

För att främja samverkan mellan kontaktpolitikerna i nämnden och skol- och 

verksamheterna än mer föreslås att alla kontaktpolitiker besöker sin verksamhet under 

en heldag på vårterminen 2012. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden beslutar att under vårterminen 2012 ska nämndens kontaktpolitiker 

besöka sin verksamhet under en heldag då ersättning i form av förlorad arbetsinkomst 

erhålls samt eventuell resekostnadsersättning. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att under vårterminen 2012 ska nämndens kontaktpolitiker 

besöka sin verksamhet under en heldag då ersättning i form av förlorad arbetsinkomst 

erhålls samt eventuell resekostnadsersättning. Har kontaktpolitikerna inte hört något 

från de programansvariga inom en månad tas kontakt med gymnasierektor Ted 

Rylander.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-02-14 § 5 Dnr GYM 2012/20 

Gymnasienämndens mål 2012 

Ärendebeskrivning 

Under den nämndgemensamma måldagen den 16 januari med barn- och 

utbildningsnämnden diskuterades prioriterade områden för 2012 som i det fortsatta 

arbetet ska bearbetas för förslag till nämndmål för beslut vid nämndsammanträdet.  

 

Vik. utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar ett förslag till mål för 

gymnasienämndens för 2012.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslag till nämndmål för 2012.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden.  

Gymnasienämndens behandling 

Yrkanden 
 

Oppositionen genom Per Holm (kd) yrkar att ärendet återremitteras, att samtliga partier 

träffas för att ta fram gemensamma mål som svarar upp på kritiken från 

skolinspektionen samt att beslut om målskrivning tas vid marsnämnden.  

 

Katarina Öberg (s) yrkar bifall till förslag till beslut.  

 

Propositionsordningen godkänns.  

Förslagen ställs mot varandra och ordförande finner att ärendet beslutas enligt förslag 

till beslut.  

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att anta förslag till mål för gymnasienämnden 2012. 

 

Reservationer 
Per Holm (kd), Margareta Engman (m) och Anna Otterström (fp) reserverar sig till 

förmån för Per Holms förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Gymnasienämnd 2012-02-14 § 6 Dnr  

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef Mait Walderlo informerar om det aktuella läget. 

Gymnasierektor Ted Rylander informerar även om det aktuella läget.  

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 2012-02-14 § 7 Dnr GYM 2011/201 

Extraärende - justering av internbudget 2012 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson presenterar förslag till justering av internbudget 

2012 på grund av felaktigt belopp. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden beslutar enligt förslag från förvaltningen. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden beslutar att justera det tidigare räknefelet för interbudget 2012.  

 


