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Gymnasienämnd 2014-12-09 § 96 Dnr GYM 2014/147 

Ekonomisk rapport oktober 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Henrik Bader lämnar rapport över det aktuella ekonomiska läget i 
förvaltningen för oktober. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till 
kommunstyrelsen och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbeta för en budget i 
balans. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till 
kommunstyrelsen och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbeta för en budget i 
balans. 
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Gymnasienämnd 2014-12-09 § 97 Dnr GYM 2014/148 

Ekonomisk rapport november 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Henrik Bader lämnar rapport över det aktuella ekonomiska läget i 
förvaltningen för november.  

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till 
kommunstyrelsen och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbeta för en budget i 
balans. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i nämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner den muntliga rapporten. 
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Gymnasienämnd 2014-12-09 § 98 Dnr GYM 2014/150 

Sammanställning klagomålsärenden 

Ärendebeskrivning 

Kravet på klagomålshantering regleras i 4 kap 8 § skollagen. Alla kommuner är skyldiga 
att ha rutiner för klagomålshantering. Förvaltningen sammanställer eventuella 
klagomål och redovisar dem för nämnden. 
 
Inga inkomna klagomål finns registrerade. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner sammanställningen av klagomål och synpunkter och 
lägger den till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner sammanställningen av klagomål och synpunkter och 
lägger den till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2014-12-09 § 99 Dnr GYM 2014/142 

Uppföljning av handlingsplan för personer med begränsad 
funktionsförmåga 2014 

Ärendebeskrivning 

Handlingsplan för personer med begränsad funktionsförmåga följs upp årligen. 
Förvaltningen presenterar förslag på uppföljning för 2014. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar uppföljningen för 2014 av Handlingsplan för personer med 
begränsad funktionsförmåga. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar uppföljningen för 2014 av Handlingsplan för personer med 
begränsad funktionsförmåga. 
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Gymnasienämnd 2014-12-09 § 100 Dnr GYM 2014/143 

Uppföljning av folkhälsoplanen 2014 

Ärendebeskrivning 

Folkhälsoplanen är utgångspunkt för folkhälsoavtalet som skrevs mellan Örebro läns 
landsting, norra länsdelen, Örebro kommun, västra länsdelen, och södra länsdelen där 
Kumla ingår tillsammans med Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund. Därutöver har 
landstinget skrivit avtal med Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns 
bildningsförbund. Av folkhälsoavtalen framgår kommunernas åtaganden, landstingets 
åtaganden och gemensamma åtaganden. Syftet med avtalet är att främja en god och 
jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan berörda organisationer.  
 
Kumla kommuns handlingsplan anger ett antal mål och delmål som är viktiga för att 
uppfylla åtagandena i folkhälsoavtalet med landstinget. Mål och delmål följs upp 
årligen av nämnderna. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till uppföljning 2014 av aktivitetsplan för 
Folkhälsoplan 2012-2015. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till uppföljning 2014 av aktivitetsplan för 
Folkhälsoplan 2012-2015. 
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Gymnasienämnd 2014-12-09 § 101 Dnr GYM 2014/149 

Läs- och arbetsårets förläggning 2015/2016 

Ärendebeskrivning 

Gymnasienämnden ska besluta om läs- och arbetsårets förläggning. Enligt skollagen 
ska arbetsåret omfatta minst 178 skoldagar. Lärarnas arbetsår ska vara 194 dagar. 
Förslaget till läsår har tagit hänsyn till läsårets förläggning i Örebro kommun och 
Sydnärkes utbildningsförbund. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till läs- och arbetsårets förläggning 2015/2016. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden antar förslaget till läs- och arbetsårets förläggning 2015/2016. 
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Gymnasienämnd 2014-12-09 § 102 Dnr  

Information Kumlas Glokala skolor 

Ärendebeskrivning 

Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby informerar om det aktuella läget kring 
Kumlas Glokala skolor. 
 
Fokus är på att förvalta och utveckla etablerade kontakter främst med Cochin, Indien 
och Changchun, Kina samt nätverksaskapande inom Kumla. En resa till Brasilia skedde i 
oktober och två resor går till Cochin, Indien i februari. I februari är vi värd för besökare 
från Cochin, Indien. Intresse finns också för utökad kontakt mellan Kumla och 
Changchun. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2014-12-09 § 103 Dnr  

Organisation 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetschef Rolf Östman rapporterar om John Norlandergymnasiets organisation. 
 
JN tar in ytterligare personer på lärlingsutbildning inom bygg och inom restaurang 
under våren. 
 
I lokalerna på Skofabriken ställs datasalar om för att de ska vara möjligt att använda 
dem till andra verksamheter. 
 
Gymnasiesärskola kommer att anordnas i Skofabriken. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens behandling 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2014-12-09 § 104 Dnr  

Marknadsföring 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetschef Rolf Östman rapporterar om marknasföringen av John 
Norlandergymnasiet. 
 
Fortsatt marknadsföring inför valet i februari. 
 
Planerar marknadsföringsinsatser för en treårsperiod. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2014-12-09 § 105 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

T.f. förvaltningschef Annika Hallberg informerar på nämndsammanträdet om det 
aktuella läget inom förvaltningen. 
 
Verksamhetschef Rolf Östman rapporterar det aktuella läget för de elever som gick på 
avvecklade utbildningar.  
 
Vuxenutbildningen kommer arbeta för att kunna erbjuda utbildning under hela året, 
inte läsårsstyrt som idag. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2014-12-09 § 106 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar på nämndssammanträdet om sina kontakter med 
verksamheterna. 
 
Zitha Ahlin har varit ute på bygg i Kvarntorp och tackat för samarbetet under perioden. 
Mycket bra möte och gott samarbete. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i gymnasienämnden. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Gymnasienämnd 2014-12-09 § 107 Dnr  

Redovisning av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Ändring av attest för gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen.  
Ekonom Henrik Bader har rätt att beslutsattestera bokföringsorder inom 
kostnadsställen 4000-4099 och 0160-0169 från och med 2014-10-08.  
 
2014/14 – 2014/15 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL 10:32, Annika Hallberg 
2014-10-30, 2014-11-05 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden godkänner redovisningen av beslut i delegation. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden godkänner redovisningen av beslut i delegation. 
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Gymnasienämnd 2014-12-09 § 108 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag  
KS 2014/283  
Kommunfullmäktige har beslutat om reviderade regler för politiska lärlingar.  
 
KS 2014/552  
Kommunfullmäktige upphäver reglemente för barn- och utbildningsnämnden samt 
reglemente för gymnasienämnden från 2010. Beslutar att den nya nämnden ska heta: 
Nämnd för livslångt lärande, antar reglemente för nämnd för livslångt lärande. Beslutat 
att nämnd för livslångt lärande tillika dess reglemente träder i kraft 1 januari 2015.  
 
KS 2014/635  
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2014 med helårsprognos.  
 
KS 2014/793  
Kommunstyrelsen förordnar Annelie Koivuniemi som socialchef från den 1 januari 
2015 till och med 31 december 2015.  
 
KS 2014/767  
Kommunstyrelsen godkänner de ekonomiska rapporterna, samt uppdrar åt nämnderna 
att arbeta för en budget i balans.  
 
KS 2014/150  
Arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2015-2018 är antagna av 
kommunfullmäktige2014-09-18 och reviderade 2014-10-20 av kommunfullmäktige.  
 
Valärenden  
Kommunfullmäktige beviljar Anna Otterström (FP) entledigande som ledamot i 
gymnasienämnden.  
Beviljar Elin Riberg (MP) entledigande i barn- och utbildningsnämnden samt i 
gymnasienämnden.  
Beviljar Jakob Holm (KD) begäran om entledigande som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden.  
Utser Filip Lindvall (FP) till ledamot i gymnasienämnden som längst till 2014-12-31 
efter Anna Otterström.  
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Utser Ewa Möller till ledamot i barn- och utbildningsnämnden som längst till 
2014-12-31 efter Elin Riberg.  
Utser Alexander Wallin (MP) som ledamot i gymnasienämnden som längst till 
2014-12-31 efter Elin Riberg.  
Utser Bernt Sköld (KD) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden som längst till 
2014-12-31 efter Jakob Holm.  
 
Information  
Information om Kommunblad för Kumla kommun är publicerade på Skolverkets 
webbplats http: /www.skolverket.se/statistik- och- utvardering/statistik – 
i-kommunblad. Mer information finns på barn- och utbildning.  
 
Inbjudan till utvecklingsdag Kultur i förskola och skola. Conventum den 22 januari 
2015. Utbudsdagen vänder sig till dig som arbetar med kultur för barn och unga. 
Detaljerat program kommer. Kostnadsfritt. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Gymnasienämndens beslut 

Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. 
 


