Gy 142/2016

Protokoll

Gymnasienämnden
2016-06-08
Datum:
Klockan: 13:00 - 17:10
Plats:
Café 019, lokal Salongen, V Bangatan 7 A
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Carina Oskarsson (S)
Stefan Stark (M)
Roger Andersson (S)
Sonja Kurt (KD)
Malin Pålsson (M)
Magnus Johansson (M)
Joakim Sjögren (SD)
Robin Nilsen (L)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande t.o.m. § 98

Tjänstgörande ersättare
Thony Mossberg (S)
Hannes Önander (C)
Samuel Nordangård (V)
Sara Göransson (M)
Johan Gynnhammar (S)
Maria Landh (KD)
Jonas Jernberg (MP)

Tjänstgör för Inger Murstam (S)
Tjänstgör för Sheneh Armaghan (S)
Tjänstgör för Pär Ljungvall (V)
Tjänstgör för Stefan Stark (M) fr.o.m. § 99
Tjänstgör för Rasoul Bayazi (S)
Tjänstgör för Lars-Ruben Fahlström (KD)
Tjänstgör för Helena Skogh (MP)

Närvarande ersättare
Kerstin Cederström (L)
Sara Göransson (M)

t.o.m. § 98

Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Anders Duvkär
Eva-Christin Larsson
Emma Herou
Elisabeth Lindéus
Birgitta Palmér
Markus Eklund
Ingela Bergman Persson
Daniel Broadley
Tommy Karlsson

Förvaltningschef/programdirektör
Utbildning- och arbetsmarknadschef
t.o.m. § 85
t.o.m. § 85
Planerare t.o.m. § 99
Ekonom §§ 86-96
Planerare §§ 85-88
Rektor § 89
§ 89
Verksamhetsutvecklare med stöd av IT §§ 91-92
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Vendela Lehn
Håkan Ågren
Malin Kronqvist Håård
Tina Ottosson
Max Jakobsson
Berit Olsson
Torbjörn Kämblad

Verksamhetschef utbildning och kompetensförsörjning
§ 92
Rektor §§ 93-94
§ 93
Rektor §§ 93-94
§ 90
§ 95
§ 97

Paragraf 82-104

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 16 juni 2016

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Joakim Sjögren (SD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 juni 2016.

§ 82 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 142/2016
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Joakim Sjögren (SD) utses till ordinarie och Magnus Johansson (M) utses
som ersättare att justera protokollet den 16 juni 2016.

§ 83 Ändring och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Ordföranden hälsar Maria Landh välkommen som ny ersättare
från Kristdemokraterna och Jonas Jernberg som ny ersättare för
Miljöpartiet till Gymnasienämnden.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade ändringar.

§ 84 Övriga frågor
Nämndens behandling
Samuel Nordangård (V) tar upp fråga om beslutsförslag i ledamotsinitiativ
kan delas upp vid beslutet eller om nämnden tar beslut i sin helhet.
Ordföranden svarar att beslutsförslagen kan delas upp. Det är ordföranden
som lägger fram förslag till beslut och avgör hur propositionsordningen
ställs.
Robin Nilsen (L) anmäler ärendet "Installation av dörrar i duschutrymmen
vid ny- och ombyggnationer i gymnasieskolorna".
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar

§ 85 Ledamotsinitiativ "Gymnasiesärskolan - APL"
Ärendenummer: Gy 111/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus, Eva-Kristin Larsson, Emma Herou
Ärendebeskrivning
Moderaterna aktualiserar ett ärende "Gymnasiesärskolan - APL".
Moderaterna föreslår Gymnasienämnden
- att förvaltningen så snart det är möjligt redovisar för Gymnasienämnden
hur den nuvarande situationen ser ut, avseende APL-platser för elever på
gymnasiesärskolan i Örebro,
- att förvaltningen redovisar hur det vikande elevantalet bedöms påverka
gymnasiesärskolans organisation och programutbud.
Beslutsunderlag
Moderaternas ledamotsinitiativ "Gymnasiesärskolan - APL", daterad 13
april 2016 och förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 31 maj 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ledamotsinitiativet anses härmed tillgodosett.
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Nämndens behandling
Emma Herou och Eva-Christin Larsson informerar nämnden om:
- Gymnasiesärskolereformen 2013
- Perspektiv på att elevunderlaget minskat
- Nationella gymnasiesärskoleprogram i Örebro kommun
- Fordonsvård och godshantering
- Restaurang, hotell och bageri
- Samhälle, natur och språk
- Skog, mark och djur
- APL (Skolverket 2016)
- Behov och utvecklingsområden
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 86 Ledamotsinitiativ "Vad gör vi mot ohälsan?"
Ärendenummer: Gy 196/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet aktualiserar ett ärende "Vad gör vi mot ohälsan?".
Vänsterpartiet föreslår Gymnasienämnden
- redovisar på vilka sätt som skolorna arbetar mot otrygghet och för bättre
psykisk och fysisk trygghet och hälsa på gymnasieskolorna,
- bedömer om det utöver nuvarande åtgärder finns behov av fler eller andra
åtgärder för att öka trygghet och minska stress och otrygghet hos eleverna,
- besvarar om det finns behov och möjlighet att på lektionstid lära elever
att försvara sig mot fysiska och psykiska kränkningar.
Beslutsunderlag
Vänsterpartiets ledamotsinitiativ daterat 18 maj 2016,
bifogas. Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ledamotsinitiativet avslås med hänvisning till det kontinuerliga
trygghetsarbete som genomförs i gymnasieskolorna.
Yrkande
Stefan Stark (M) yrkar bifall till pkt 1-2 i ledamotsinitiativet och avslag till
pkt 3.
Joakim Sjögren (SD) yrkar bifall till pkt 1-3 i ledamotsinitiativet.
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Samuel Nordangård (V) yrkar bifall till pkt 1-3 i ledamotsinitiativet.
Robin Nilsen (L) yrkar bifall till pkt 1-2 i ledamotsinitiativet och avslag till
pkt 3.
Jonas Jernberg (MP) yrkar bifall till pkt 1-3 i ledamotsinitiativet.
Ordföranden yrkar bifall till pkt 1 i ledamotsinitiativet och avslag till pkt
2-3.
Proposition
Ordföranden finner att Gymnasienämnden beslutar i enlighet med
ledamotsinitiativet pkt 1.
Ordföranden ställer därefter Samuel Nordangård (V) m.fl. yrkande om
bifall till pkt 2 i ledamotsinitiativet mot ordförandens avslagsyrkande och
finner att Gymnasienämnden avslår yrkandet i enlighet med ordförandens
förslag.
Därefter ställer ordföranden Samuel Nordangård (V) m.fl. yrkande om
bifall till pkt 3 i ledamotsinitiativet mot ordförandens avslagsyrkande och
finner att Gymnasienämnden avslår yrkandet i enlighet med ordförandens
förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa på vilka sätt som skolorna
arbetar mot otrygghet och för bättre psykisk och fysisk trygghet och hälsa
på gymnasieskolorna.
2. Punkterna 2-3 i ledamotsinitiativet avslås.
Reservation
Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M) och Magnus Johansson (M)
reserverar sig till förmån för Stefan Starks yrkande under punkt 2.
Robin Nilsen (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande under punkt 2.
Samuel Nordangård (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande under
punkt 2-3.
Joakim Sjögren (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande under
punkt 2-3.
Jonas Jernberg (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande under
punkt 2-3.
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§ 87 Revidering av delegater inom Gymnasienämndens
delegationsordning
Ärendenummer: Gy 173/2016
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av den förändrade organisationen inom Förvaltningen för
utbildning, försörjning och arbete (FUFA) kommer den tidigare
ledningsstrukturen att ändras. Av det följer bland annat att vissa funktioner
försvinner och andra tillkommer. Med anledning av detta behöver de
berörda nämndernas delegationsordning revideras så att de ändrade
funktionerna får den benämning som avsetts när man beslutat om att
delegera vissa beslut. Revideringen innehåller således inte några materiella
förändringar utan är endast en överföring av delegationen från en tidigare
funktion till en motsvarande funktion inom den nya förvaltningen.
Beslutsunderlag
Förslag till revidering av Gymnasienämndens delegationsordning.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Förvaltningens förslag till förändrad delegationsordning godkänns.
Nämndens behandling
Markus Eklund informerar om att förvaltningen ska göra eventuella
justeringar i bilagan till arbetsmiljöuppgifter. Förvaltningen ska arbeta
vidare med delegationsordningen under hösten.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 88 Information om Skolinspektionens regelbundna
tillsyn 2016
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Under 2016 utför Skolinspektionen en övergripande tillsyn av Örebro
kommun som innefattar all skolverksamhet som huvudmannen ansvarar
för. Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela
landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för
verksamheten. När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör
myndigheten en bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och
regler som finns för verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för
de verksamheter som huvudmannen ansvarar för.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Markus Eklund informerar om att huvudmannen träffar Skolinspektionen
vecka 39. Förvaltningen återkommer med en rapport/uppföljning under
hösten 2016.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 89 Information - IB programmets inspektion
Handläggare: Daniel Broadley, Ingela Bergman Persson
Ärendebeskrivning
Daniel Broadley lämnar en rapport kring inspektion av IB-programmet i
Örebro.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 90 Rapport - Topp 25, 2025
Handläggare: Max Jacobsson
Ärendebeskrivning
Max Jakobsson, enhetschef för Kvalitetsutvecklargruppen och Lotsen,
presenterar arbetet med initiativet Topp 25, 2025.
Topp 25, 2025 är framskrivet i ÖSB och syftar till att förbättra Örebros
placering till de 25 bäst rankade skolkommunerna i Sverige till år 2025.
Detta ska ske genom ett mer strukturerat skolutvecklingsarbete som leder
till att resultaten i årskurs 9 förbättras väsentligt och att fler elever blir
behöriga till gymnasieskolan. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 91 Information - Nationell IT-strategi
Handläggare: Tommy Karlsson
Ärendebeskrivning
Regeringen gav den 24 september 2015 Statens skolverk i uppdrag att
föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet avseende gymnasiet,
gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna. Strategierna ska bidra till
ökad måluppfyllelse och likvärdighet genom att den strategiska potential
som IT har tillvaratas i hela skolväsendet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 92 Avtackning
Nämndens behandling
Ordföranden framför ett tack från nämnden till Vendela Lehn och Tommy
Karlsson för trevligt samarbete och överlämnar blommor från nämnden
och önskar dem båda lycka till i fortsättningen. Vendela Lehn,
verksamhetschef utbildning och kompetensförsörjning samt Tommy
Karlsson, verksamhetsutvecklare med stöd av IT, slutar sina tjänster i
Örebro kommun.

§ 93 Information PRIO - Nuläge
Handläggare: Malin Kronqvist Hård, Tina Ottosson
Ärendebeskrivning
Information om avslutande rapport om projektet PRIO (planering, resultat,
initiativ, organisation)
PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den
svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och
arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt
om två saker: Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan
lärare. Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit
de gör störst nytta.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 94 Internationell idrottsutbildning
Ärendenummer: Gy 207/2016
Handläggare: Håkan Ågren
Ärendebeskrivning
Håkan Ågren, rektor för SA-idrott på Virginska gymnasiet har fått i
uppdrag av Anders Duvkär, områdeschef, att utreda förutsättningarna för
ett gemensamt Idrottsgymnasium. I nuläget går ca 85 % av eleverna som
har en idrottsinriktning (NIU, LIU och Träning och hälsa) på Samprogrammet Virginska gymnasiet
Övriga elever går Ekonomiprogrammet och Naturprogrammet på
Rudbecksgymnasiet och Bygg- och anläggning på Tullängsgymnasiet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 95 Rapport angående 00-verksamheten och samarbete
med grundskolan kring spri
Handläggare: Berit Olsson
Ärendebeskrivning
Rapport angående samarbete mellan grundskola och gymnasieskola kring
SPRI-elever.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 96 Ekonomisk uppföljning januari-maj 2016
Ärendenummer: Gy 208/2016
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Månadsuppföljning avser förvaltningens ekonomiska resultat under
perioden januari-maj 2016.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Månadsuppföljning januari-maj 2016
Gymnasienämnden".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ekonomisk uppföljning januari-maj 2016 godkänns och läggs till
handlingarna.
Nämndens behandling
Birgitta Palmér redovisar utfallet och periodiserad budget för januari-maj,
prognos 1 samt avvikelse mellan budget och prognos.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M), Magnus Johansson (M), Jonas
Jernberg (MP), Robin Nilsen (L), Samuel Nordangård (V) och Joakim
Sjögren (SD) deltar inte i beslutet.

§ 97 Rapport CMA
Ärendenummer: Gy 210/2016
Handläggare: Torbjörn Kämblad
Ärendebeskrivning
Torbjörn Kämblad informerar om att Örebro kommun har genomfört en
kundundersökning i förskola, familjedaghem, grundskola och
gymnasieskola för att få en bild av elevers och föräldrars uppfattning om
verksamhetens kvalitet.
Eleverna har fått besvara en webbaserad enkät. I gymnasieskolan erbjöds
elever i årskurs 2 att delta i undersökningen.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
10

- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 98 Årsrapport gymnasiesärskolan för döva och
hörselskadade
Ärendenummer: Gy 96/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Enligt avtal mellan staten och Örebro kommun genomför kommunen
gymnasiesärskola för döva och hörselskadade elever som är beroende av en
teckenspråkig miljö och/eller tekniska hjälpmedel. Dessutom ingår
ungdomar som har en språkstörning och behöver insatser av samma slag
som döva.
Verksamheten finansieras av ett statligt verksamhetsstöd samt
interkommunala ersättningar. Verksamheten ingår i Tullängsgymnasiets
organisation och omfattar all verksamhet under elevernas fyra gymnasieår
såsom utbildning, elevhemsboende, resor till och från hemmen vartannat
veckoslut och alla skollov samt fritidsaktiviteter. Undervisningen bygger
på teckenspråk, talad svenska samt tekniska hjälpmedel. Syftet med
utbildningen är att eleverna ska ges förutsättningar att nå målen för
utbildningen och vara väl förberedda för framtida arbete och/eller studier.
Beslutsunderlag
Förvaltningens årsrapport gymnasiesärskolan för döva och hörselskadade.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Årsrapport 2015 för Riksgymnasiet för döva och hörselskadade,
godkänns.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 99 Val
Ärendebeskrivning
Utseende av ledamot till Gymnasienämndens avstängningsutskott och
Gymnasienämndens parlamentariska grupp efter Linda Smedberg (S).
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Carina Oskarsson (S) utses som ledamot till Gymnasienämndens
avstängningsutskott och Gymnasienämndens parlamentariska grupp efter
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Linda Smedberg (S).

§ 100 Inbjudan lärardagarna den 10 augusti 2016
Ärendenummer: Gy 209/2016
Handläggare: Per-Åke Sörman
Ärendebeskrivning
Inbjudan till lärardagarna i Örebro - ökad måluppfyllelse. Syftet med
lärardagarna är att bidra med inspiration inför det nya läsåret, ge
kompetensutveckling inom aktuella områden samt skapa tillfällen till
pedagogiska samtal med kollegor.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- En representant från vardera partigrupperna får delta vid lärardagarna.
Anmälan lämnas till sekreteraren.

§ 101 Ledamotsinitiativ - Installation av dörrar i
duschutrymmen vid ny- och ombyggnationer i
gymnasieskolorna.
Ärendenummer: Gy 222/2016
Handläggare: Robin Nilsen
Ärendebeskrivning
Liberalerna aktualiserar ett ärende angående installation av dörrar i
duschutrymmen vid ny- och ombyggnationer i gymnasieskolorna.
Liberalerna föreslår Gymnasienämnden
- Förvaltningen utreder möjligheten att i de ny- och ombyggnationer som
görs av våra skolor, installera dörrar av enklare modell i skolornas
duschutrymmen och återkommer med information i ärendet senast i
oktober månad.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet hänskjuts till presidiet och tas upp för beslut vid
Gymnasienämndens sammanträde den 21 september 2016.

§ 102 Aktuell information
Handläggare: Per-Åke Sörman, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor och
händelser som rör nämnden och förvaltningens område.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Ordföranden
a)
Lärarna vid Idrott och hälsa, Risbergska skolan kommer att få ett extra
förråd i källaren på Idrottshuset. Dock är det så att vi inte kommer att få
lika bra och ändamålsenliga lokaler på Idrottshuset som vi hade på
Risbergska skolan.
b)
Lärarförbundet har lämnat en 6.6a anmälan för arbetsmiljön generellt på
Kvinnerstagymnasiet. Förvaltningen arbetar aktivt med frågan tillsammans
med representant från Lärarförbundet.
c)
Inriktning skog startar läsåret 2016-2017. I dagsläget är 7 elever antagna,
men vi tillsammans med antagningen gör bedömningen att det kommer att
kunna bli 9 antagna elever nu då slutliga antagningen görs i juni. Det
medför att det är en elev utöver det krav nämnden satt på 8 elever. Dock
kan vi aldrig garantera att eleverna inte väljer om under augusti och
september månad, då eleverna via antagningen har möjlighet att byta
program om det finns plats på andra utbildningar.
Förvaltningschefen
a)
Utredningsuppdraget av programutbudet tas upp i gymnasienämnden under
hösten 2016.
b)
Rekryteringsprocess pågår angående de rektorstjänster som har varit
utannonserade inom gymnasieskolan.
c)
Förvaltningsledningen ska träffas efter midsommar och diskutera hur
förvaltningen ska gå vidare med ledningsorganisationen.
d)
Arbetet med effektiviseringsuppdragen går bra. Redovisning av
effektiviseringsuppdragen har flyttats fram till den 5 augusti 2016.
e)
Förvaltningen ska göra en analys och åtgärdsplan för hur en ekonomi i
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balans ska kunna uppnås.
f)
Förvaltningen arbetar också med omställningar.
Utbildning- och arbetsmarknadschefen
a)
Anders Duvkär informerar om att förvaltningen arbetar med att ta fram en
ny ansökan om spetsutbildning inom det Naturvetenskapliga programmet
Life Science. Ärendet tas upp som beslutsärende vid nämndsammanträdet i
september.
b)
Atlas Copco ska lämna ett våningsplan i Virginska skolans lokaler och Spri
ska använda dessa lokaler.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 103 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 212/2016
Ärendebeskrivning
1. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 4 maj 2016, § 53
Lokalförsörjningsplanering 2017-2020 med revidering 2016.
2. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 4 maj 2016, § 52,
investeringsprogram IT 2017-2020 för programområde barn och
utbildning.
3. Kommunfullmäktige, protokoll 15 december 2015, § 290, jämställdhetsoch ickediskrimineringsplan för Örebro kommun 2016-2019.
4. Minnesanteckningar från arbetsgruppen ”Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning” 2016-05-13. Vux 364/2012.
5. Tullängsgymnasiets forum för samråd, protokoll 13 maj 2016.
6. Virginska gymnasiets forum för samråd, protokoll 10 maj 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 104 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 211/2016
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som
under tiden 18 maj 2016 - 7 juni 2016 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
1.2
Beslut att helt eller delvis avslå enskilds framställan om utlämnande av
allmän handling eller beslut att lämna ut den med förbehåll som inskränker
den enskildes rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen.
Ka 2016/53
Karolinska gymnasiet
4.7.4
Utbildning för döva och hörselskadade. Beslut om ett års förlängd
utbildningstid för elever som behöver det.
15/16 RGH20-21, 15/16 RGD05-14
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet
Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens semester
sommaren 2016.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

15

