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Katarina Odell (M)
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Tjänstgör för Carina Oskarsson (S)
Tjänstgör för Sonja Kurt (KD)
Tjänstgör för Magnus Johansson (M)
Tjänstgör för Sara Göransson (M)

Närvarande ersättare
Maria Comstedt (C)
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Anna Olowsson (V)
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Nima Poushin
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Unni Thorstensson
Elisabeth Lindéus
Annika Ramberg
Stefan Ask
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Staffan Östman
Terese Hammer
Linus Jonasson

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef t.o.m. § 94
Planerare
Ekonom
Kvalitetsutvecklingschef
Kvalitetsutvecklare
Rektor t.o.m. § 84
Tf. rektor t.o.m. § 84
Enhetschef t.o.m. § 84
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Arne Salomonsson

Utdataanalytiker §§ 95-96

Paragraf 82-102

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 20 juni 2018

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Jonas Jernberg (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 juni 2018.

§ 82 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 4/2018
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Jonas Jernberg (MP) utses som ordinarie och Lars-Ruben Fahlström (KD)
utses som ersättare att justera protokollet den 20 juni 2018.

§ 83 Presentation av förvaltningschef
Ärendebeskrivning
Presentation av förvaltningschef Nima Poushin.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Nämndens behandling
Nima Poushin är fr.o.m. 1 juni 2018 förvaltningschef på Förvaltningen för
utbildning, försörjning och arbete.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 84 Information - Samarbete mellan gymnasiet och
vuxenutbildningen
Handläggare: Mokhtar Bennis, Terese Hammer, Linus Jonasson, Staffan
Östman
Ärendebeskrivning
Diskussion och information om samarbetet mellan gymnasiet och
vuxenutbildningen.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Nämnden får information om samarbetet mellan gymnasiet och
vuxenutbildningen.
- Ca 40 språkintroduktionselever går på Komvux, samarbete med enheten
Språkintroduktion på gymnasieskolan.
- Lärvux är indelat i fyra olika riktningar: Särskild utbildning för vuxna,
Supported education SP, Supported education NP och Lärlingsutbildning.
- Campus Risbergska erbjuder ca 15 yrkesutbildningar på gymnasienivå.
- Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial
utbildning. Utbildningarna genomförs i nära samarbete med näringslivet
och kombinerar teori med praktik. Campus Risbergska erbjuder,
tillsammans med Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige (SKY) fyra olika
utbildningar.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 85 Gymnasienämndens delegationsordning, revidering
Ärendenummer: Gy 153/2018
Handläggare: Mokhtar Bennis
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har gjort en översyn och revidering av Gymnasienämndens
delegationsordning.
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Gymnasienämnden beslutade vid sammanträde den 16 maj 2018
1. Avsnitt 5 - Antagning, fastställs i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Delegationsordningen avsnitt 1-4 och 6 återremitteras till förvaltningen
för översyn och korrigering av delegationsförteckningen. Ärendet tas upp
vid nämndsammanträdet den 13 juni 2018.
3. Ändringen i delegationsordningen avsnitt 5 träder i kraft den 28 maj
2018.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för
Gymnasienämnden samt förvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Delegationsordningen avsnitt 1-4 och 6 fastställs i enlighet med
förvaltningens förslag.
2. Ändringen i delegationsordningen avsnitt 1-4 och 6 träder i kraft den
21 juni 2018.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 86 Delegation för signering av personuppgiftsbiträdesavtal
Ärendenummer: Gy 219/2018
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden är personuppgiftsansvarig för nämndens verksamhet
behandling av personuppgifter. När personuppgifter hanteras av en part
utanför den egna organisationen blir denna ett personuppgiftsbiträde.
Personuppgiftslagen och Dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i
kraft den 25 maj 2018, ställer krav på ett skriftligt
personuppgiftsbiträdesavtal mellan den personuppgiftsansvarige och
personuppgiftsbiträdet.
Varför och hur länge personuppgifterna behandlas, typ av personuppgifter,
ändamål för behandlingen och ansvariges skyldigheter och rättigheter är
några av de uppgifter avtalet ska innehålla.
Förvaltningschefen för Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete
föreslås ges delegation att sköta hanteringen med att upprätta och ingå
personuppgiftsbiträdesavtal på Gymnasienämndens vägnar.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-23.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Förvaltningschefen för Förvaltningen för utbildning, försörjning och
arbete ges delegation att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal på
Gymnasienämndens vägnar.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 87 Ekonomi i balans
Ärendenummer: Gy 79/2018
Handläggare: Annika Ramberg
Ärendebeskrivning
Åtgärdsplan
Förvaltningen har i uppdrag från nämnden att vidta åtgärder för att nå en
ekonomi i balans. Plan för åtgärder som ska genomföras 2018 har tagits
fram och presenteras i ärendet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse ”Åtgärdsplan - ekonomi i balans 2018”.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Åtgärdsplan antas i enlighet med förvaltningens förslag.
Nämndens behandling
Annika Ramberg informerar nämnden om vilka åtgärder som redan har
påbörjats och förslag på uppdrag till förvaltningen:
Påbörjade åtgärder:
- Uppdrag översyn resursanvändning har påbörjats. Delrapportering sker i
november.
- Likriktning 1-1 enheter med start hösten 2018.
Förvaltningen får i uppdrag att också vidta följande åtgärder:
- Omtag avseende omställningskostnader med genomgång av varje individ
för att hitta lösningar. Delrapportering oktober.
- Se över elevpeng utifrån de olika programmens förutsättningar och ta
fram förslag på justering av elevpeng/avsteg från fördelning enligt
riksprislistan inför budget 2019.
- Översyn av lokalutnyttjande för att undersöka möjlig effektivisering.
Denna åtgärd ger effekt på lång sikt då möjlig effekt är framflyttning av
när ny gymnasieskola behövs i kommunen.
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Denna åtgärd bör göras i samarbete med programnämnden som bär
lokalansvaret.
- Fortsatt effektiviseringsarbete inom respektive rektorsområde med stöd
från verksamhetsnära ekonomer.
Yrkande
Stefan Stark (M) yrkar att nämnden beslutar:
- att begära att ett kraftfullt och skyndsamt arbete med kostnaderna för
personer i omställning inleds omgående,
- att arbetet med programöversynen ska fortsätta med inriktning mot fler
intraprenader,
- att söka aktivt samarbete med fristående gymnasieskolor såväl som andra
kommuner i länet gällande programutbudet och inriktningar på program,
- att begära ökad tilldelning av ekonomiska medel som täcker nuvarande
underskott, det för att kunna arbeta med programutbudet och
gymnasieskolans organisation i lugn och ro.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Proposition
Ordföranden ställer var och ett av de två föreliggande förslagen
förvaltningens förslag och Moderaternas förslag under proposition och
finner att Gymnasienämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Åtgärdsplan antas i enlighet med förvaltningens förslag.
Kerstin Cederström (L) deltar ej i beslutet.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Stefan Stark (M) och Katarina Odell (M) till
förmån för Stefan Starks yrkande. Skriftlig reservation bifogas.

§ 88 Justering budgetram Gymnasienämnden 2018
Ärendenummer: Gy 186/2018
Handläggare: Annika Ramberg
Ärendebeskrivning
Programnämnd Barn och utbildning har beslutat om ändrad budgetram för
gymnasienämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse ”Reviderad driftbudgetram 2018”.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.
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Nämndens behandling
Gymnasienämnden erhåller medel från programnämnden för:
- Kompensation särskilda lönesatsningar, 1 522tkr.
- Trygghetsskapande åtgärder, 1 500tkr.
- Fördelning generella löneökningar 2018, 6 924 tkr.
Gymnasienämndens budgetram justeras även utifrån elevavstämning våren
2018, - 1 174tkr.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Pär Ljungvall (V) deltar ej i beslutet.

§ 89 NP-resurs och samverkan
Ärendenummer: Gy 211/2018
Handläggare: Annika Ramberg
Ärendebeskrivning
Den sociala investeringen NP-samverkan påbörjades våren 2015 och
beviljades 6,2 miljoner kronor för genomförande under tre år. Satsningen
har syftat till att skapa en väg in för målgruppen ungdomar och unga
vuxna, från 15 år upp till och med 24 år, som upplever att vardagen och
övriga livssituationen inte fungerar på grund av neuropsykiatriska
svårigheter och funktionsnedsättningar. 180 unika ungdomar och 131 unika
närstående har nåtts av satsningen.
I avvaktan på beslut om implementering och utökning av serviceutbud
inom Programnämnd social välfärd och Programnämnd barn och
utbildning behöver satsningens arbete fortlöpa efter att den sociala
investeringen planeras att avslutas den 31 augusti 2018. Förslaget är att
Gymnasienämnden beviljar medel till fortsättning av satsningens arbete
under perioden den 31 augusti - 31 december 2018.
Beslutsunderlag
Slutrapport sociala investeringar NP-samverkan, daterad 2018-05-03 samt
förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-28.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Fortsättning av satsningens arbete beviljas under perioden den
31 augusti - 31 december 2018 till en kostnad av upp till 210 000 kronor.
2. Kostnaden tas från förvaltningsledningens gemensamma budget.
Yrkande
Pär Ljungvall (V) och Majlis Telemo (SD) yrkar avslag på förvaltningens
beslutsförslag.
7

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Proposition
Ordföranden ställer var och ett av de två föreliggande förslagen
förvaltningens förslag och Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas
förslag under proposition och finner att Gymnasienämnden beslutar bifalla
förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Fortsättning av satsningens arbete beviljas under perioden den
31 augusti - 31 december 2018 till en kostnad av upp till 210 000 kronor.
2. Kostnaden tas från förvaltningsledningens gemensamma budget.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pär Ljungvall (V) och Majlis Telemo (SD) till
förmån för eget yrkande.

§ 90 Information budgetförutsättningar 2019
Ärendenummer: Gy 231/2018
Handläggare: Annika Ramberg
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om förutsättningar och tidsplan för budgetarbetet
2019.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 91 Flytt av program
Ärendenummer: Gy 210/2018
Handläggare: Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår flytt av Teknikprogrammet på Riksgymnasiet för
döva och hörselskadade från Tullängsgymnasiet till Rudbecksgymnasiet.
Då elevunderlaget senaste åren minskat ser vi fördelar i att ha alla
studieförberedande program på en skola. Samnyttjande av lärarresurser gör
det enklare att både kunna starta program och erbjuda flera inriktningar i
programmet.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse ”Flytt av program”, daterad 1 juni 2018.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 92 Årsrapport för gymnasiesärskolan för döva och
hörselskadade
Ärendenummer: Gy 218/2018
Handläggare: Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning
Enligt avtal mellan staten och Örebro kommun genomför kommunen
riksrekryterande 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
kunskapsmålen för utbildningen och vara väl förberedda för framtida
arbete/sysselsättning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Årsrapport 2017 gymnasiesärskola för döva och
hörselskadade".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 93 Information - Remiss - Förslag till ändringar i SKOLFS
2017:102
Ärendenummer: Gy 193/2018
Handläggare: Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning
Skolverket vill ge remissinstanserna möjlighet att lämna synpunkter på
förslagen i remissen "Förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter
(SKOLFS 2017:102) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska
vara relevant för vissa ämnen i gymnasiesärskolan"
Eventuella synpunkter ska vara Skolverket tillhanda senast den 4 juni
2018. Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete har begärt
förlängd remisstid till den 15 juni 2018. Skolverket har meddelat att
nämnden endast får anstånd att inkomma med synpunkter till senast den
7 juni 2018. Presidiet har vid sammanträde den 31 maj 2018 beslutat att
avge yttrande i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Skolverket "Remiss - Förslag till ändringar i SKOLFS 2017:102 samt
Gymnasienämndens presidiums yttrande till Skolverket.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Pär Ljungvall (V) tar upp att processgången behöver fungera, så att alla
partier i nämnden får samma information.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 94 Delrapport - Kartläggning kring kränkningar och
trakasserier på gymnasieskolorna
Ärendenummer: Gy 30/2018
Handläggare: Stefan Ask
Ärendebeskrivning
Utifrån Vänsterpartiets ledamotsinitiativ "Stoppa sexuella trakasserier och
kränkningar" och enligt uppdrag från gymnasienämnd har förvaltningen
påbörjat uppdraget med att kartlägga vilka kompetenser inom normkritik,
genus och jämställdhet, sexuella trakasserier och övergrepp som finns hos
undervisande personal, elevhälsa och övriga medarbetare, med nära och tät
kontakt med eleverna på de kommunala gymnasieskolorna.
Vilket arbete som görs på skolorna inom dessa områden samt vilket
ytterligare behov av kompetensutveckling som finns för att säkerställa
uppdraget utifrån läroplanen.
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Delrapport i juni och slutredovisning vid nämndsammanträdet i oktober.
Beslutsunderlag
Power Point presentation.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 95 Lärarbehörighet gymnasieskolan
Ärendenummer: Gy 232/2018
Handläggare: Arne Salomonsson
Ärendebeskrivning
Uppgifter från Skolverket (publicerade i februari 2018) visar att
behörigheten bland lärare i Örebros kommunala gymnasieskolor är god i
jämförelse med riket och våra jämförelsekommuner.
Ungefär nio av tio gymnasielärare har pedagogisk högskoleexamen och har
legitimation och behörighet för minst ett av de ämnen de undervisar i.
Behörigheten är högst i de teoretiska ämnena och lägst i yrkesämnena,
vilket till största del beror på att det är svårt att hitta lärare med pedagogisk
högskoleexamen till yrkesämnena.
Naturkunskap och svenska som andraspråk är ett par exempel på ämnen
där behörigheten är låg. Även matematik sticker ut på den negativa sidan i
jämförelse med t ex NO- resp SO-ämnena.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Gymnasieskolan - Personalstatistik med
behörighet - per ämne och kategori inklusive lärare på
introduktionsprogram".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 96 Information – CMA
Ärendenummer: Gy 230/2018
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns skolenkät 2018 har genomförts av av Origo Group AB
tidigare CMA research på uppdrag av programnämnd Barn och utbildning.
Undersökningen pågick i huvudsak under februari-mars och berörde elever
i årskurs 3, 5 och 8 samt fritidshem (åk 2), gymnasieelever (åk 2) samt
vårdnadshavare till grundskolebarn, fritidsbarn (åk 2), förskolebarn och
särskolebarn.
Beslutsunderlag
Power Point presentation.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Elisabeth Lindéus redovisar resultatet från skolenkäten 2018 avseende
gymnasieelever i årskurs 2. Eleverna fick besvara en webbaserad enkät.
Datainsamlingen pågick under veckorna 9 till 14 2018.
2018 var det 84 procent (1 277 gymnasieelever) som besvarade enkäten.
Motsvarande siffror för 2017 var 43 procent (641 gymnasieelever).
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 97 Tillsynsplan 2019
Ärendenummer: Gy 125/2018
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Avstämning av hittills inkomna förslag på tillsynsområden för 2019.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 98 Planering för implementering av strategier och
handlingsplaner inom FUFA 2018
Ärendenummer: Gy 188/2018
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Under våren har Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete
(FUFA) ledningsgrupp systematiskt träffat ansvarig strateg på
Kommunstyrelseförvaltningen för respektive strategi/handlingsplan. Vid
dessa träffar har prioritering av för förvaltningen lämpliga åtgärder för
respektive strategi/handlingsplan arbetats fram. Nämnden föreslås nu anta
föreslagna åtaganden och uppföljningsstruktur för de
strategier/handlingsplaner som redovisas i förvaltningens skrivelse.
Förvaltningen återkommer med åtaganden för återstående
strategier/handlingsplaner till nämndmötet i november månad. I handlingen
redovisas åtaganden för både Vuxam och Gymnasienämnden, detta
beroende på den gemensamma förvaltningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Planering för implementering av strategier och
handlingsplaner inom FUFA 2018" daterad 24 maj 2018.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Åtaganden för strategier och handlingsplaner i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 24 maj 2018, antas.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 99 Information - Söksiffror efter omvalsperioden
Ärendenummer: Gy 235/2018
Handläggare: Mokhtar Bennis
Ärendebeskrivning
Mokhtar Bennis informerar om söksiffrorna till gymnasieskolan efter
omvalsperioden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Nämnden får information angående antal ansökningar efter
omvalsperioden. Gymnasieantagningen gör den slutliga antagningen den
25 juni.
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Förvaltningen skickar ut söksiffrorna från den slutliga antagningen till
nämnden.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 100 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Nima Poushin
Ärendebeskrivning
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor och
händelser som rör nämnden och förvaltningens område.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Ordföranden
Ordföranden framför ett tack till nämnden och förvaltningen för arbetet
under våren 2018, samt önskar alla en trevlig sommar.
Förvaltningschefen
a)
Sjölins gymnasium har ansökt om bygglov till lokalerna på Fredsgatan.
Byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om bygglov och då kan inte
Sjölins gymnasium starta gymnasieskola i Örebro.
b)
Upphandlingen av skoldatorer har överklagats. Förvaltningen måste ta
beslut den 13 juni om datorer ska beställas.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 101 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 233/2018
Ärendebeskrivning
1. Miljökontoret, inspektionsprotokoll från tillsyn på Kvinnerstagymnasiet,
Axbergs-Kvinnersta 1:14 i Örebro kommun. Gy 224/2018.
2. Miljökontoret, inspektionsprotokoll från tillsyn på Rudbecksgymansiet,
Teknisten 2 i Örebro kommun. Gy 203/2018.
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3. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2018-05-02, § 86,
äskande av medel kommunala aktivitetsansvaret – Gymnasienämnden.
4. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2018-05-02, § 92,
revidering delegationsordning. Gy 198/2018.
5. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2018-05-02, § 87, rapport
översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan. Gy 477/2017.
6. Tullängsgymnasiets forum för samråd, protokoll 2018-05-02.
7. Minnesanteckningar från arbetsgruppen ”Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning” 16 maj 2018.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 102 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 234/2018
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som
under tiden 16 maj 2018 - 12 juni 2018 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
2.2
Beslut om anställning av personal (ej chefsbefattning):
Löpnr JL, KR, SK, HN, SK
Tullängsgymnasiet
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp, per sökande
(enskild grupp)
Gy 147/2018
Fond nr 501 Stiftelsen Rudbecksskolans samfond
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3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp, per sökande
(enskild grupp)
Gy 147/2018
Fond nr 385 Stiftelsen Elisabeth Kallenbergs fond
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp, per sökande
(enskild grupp)
Gy 143/2018
Fond nr 355 Stiftelsen Tekniska föreningen
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp, per sökande
(enskild grupp)
Gy 147/2018
Fond nr 511 Stiftelsen för Samfond 8
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp, per sökande
(enskild grupp)
Gy 147/2018
Fond nr 504 Stiftelsen Skolsamfonden
3.4
Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp, per sökande
(enskild grupp)
Gy 147/2018
Fond nr 188 Stiftelsen Erik Åqvists stipendiefond
4.7.3
Beslut om elev ska få byta till ett annat program som erbjuds av
kommunen eller byte av inriktning inom ett program.
Löpnr 17/18HA1
Virginska gymnasiet
Löpnr TE, MP, JA, AG PS, ES, HAN, WE, DW, NNN, VN, KAK,
MMDA
Tullängsgymnasiet
4.7.8
Beslut om utredning om omständigheter kring av elever upplevd
kränkningar.
Gy 169/2018, Gy 217/2018, Gy 238/2018
Verksamhetschef gymnasiet
Gy 216/2018, Gy 222/2018
Verksamhetschef riksgymnasiet, gymnasiesärskolan
5.2.2
Beslut om behörighet och mottagande till nationellt program.
Gy 101/2018
Verksamhetschef gymnasiet
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5.2.3
Beslut om behörighet och mottagande av elever, som inte är
hemmahörande i kommunen, till preparandutbildning, yrkesintroduktion
som inte utformats för en grupp elever, individuellt alternativ och
språkintroduktion.
Gy 101/2018
Verksamhetschef gymnasiet
5.2.4
Beslut om en sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg
i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav ändå ska anses behörig.
Gy 101/2018
Verksamhetschef gymnasiet
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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