2016-03-16, Namn

Kallelse/underrättelse

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kallelse till sammanträde:

Måndag den 12 december 2016 kl. 9.00 – ca 12:30
Konferensrum Ösel, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby
Frånvaro anmäls till Malin Bergström, 26 94 44 eller e-post: malin.bergstrom01@gotland.se

ÄRENDEN

1.

Justeringsledamot i tur: Bengt Wickman

Arbetsutskottets protokoll 2016-12-01

2.

§ 109
Ä1

Avskrivning fodringar 2016

3.

§ 110
Ä2

Månadsrapport. November.

4.

§ 111
Ä3

Uppföljning. Åtgärdsprogram för att öka antal sökande till yrkesprogram

5.

§ 113
Ä5

Tillsyn. Yrkeshögskolan.

6.

§ 114
Ä6

Diskussion. Studentfirande 2017.

7.

§ 116
Ä8

Delegationsordning

Bilaga

8.

§ 117
Ä9

Hållbart Gotland

Bilaga

9.

§119
Ä 11

Riktlinjer folkhögskolan

Bilaga

Ärendet föredras av ekonomichef Jimmy Söderström
(Bilaga)

Delas ut på sammanträdet

Ärendet föredras av chefen för gymnasie- och vuxenutbildningen
Lena Nordström

Bilaga

Övriga ärenden

10.

Tema Integration

11.

Förebyggande arbete mot droger på gymnasiet

Ärendet föredras av enhetschef Jenny Lennhammar
Ärendet föredras av resurschef Maria Benczy
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Kallelse/Underrättelse

12.

Ansökan om grundbelopp för ett fjärdeläsår

13.

Information. Digitalisering av kallelse och protokoll

14.

Information. Delegation för unga till arbete (DUA)

Bilaga

15.

Ansökan om beviljande av skolpeng för studier utomlands, ht 2017
och vt 2018.

Bilaga

Ärendet föredras av ekonomichef Jimmy Söderström
Ärendet föredras av IT-konsult Gunnel Johansson

Vårdnadshavare för fyra barn har inkommit med ansökan om separat
beslut avseende skolpeng, ht 2017 och vt 2018.

16.

B

Förvaltningschefens information

17.

Anmälningsärenden: Beslut fattade med delegation

18.

Information om vissa inkomna handlingar

19.

Ev. övriga ärenden

Underlag finns att tillgå i pärm på sammanträdet

Underlag finns att tillgå i pärm på sammanträdet

Ordföranden
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Datum: 2016-11-25
Diarienr: MYH 2016/1749
Utbildningsnr: 201514130
Sammanställning

Utredare

Dan Andersson

Region Gotland

Sammanställning av bedömningar efter inledande tillsyn
Ärendet
Myndigheten har granskat att genomförandet av utbildningen Drift- och
underhållstekniker följer lag, förordning och föreskrifter samt utbildningsplanen och den
beviljade ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning.
Den 28 oktober 2016 har telefonsamtal genomförts med studeranderepresentanten
Henrik Lindvall och utbildningsledaren Jörgen Benzler.
Sammanställningen visar myndighetens bedömningar på varje granskningsområde.

Granskningsområden
Utbildningens innehåll och genomförande
Undervisning
Inte konstaterat brist
Det genomsnittliga antalet undervisningstimmar och undervisningens övergripande
upplägg motsvarar vad som anges i utbildningsplanen.
Enligt utbildningsplanen omfattar den lärarledda verksamheten i snitt 20 timmar i veckan
per studerande. Enligt utbildningsledaren ges lektioner normalt mellan kl. 8.00 till 14.30
måndag till fredag, motsvarande i snitt 5 lärarledda timmar per dag. Viss tid för
självstudier förekommer också. Utbildningsledaren redogör för att omfattningen av den
lärarledda verksamheten är större i början av utbildningen. Studeranderepresentanten
styrker anordnarens uppgifter om genomförandet.
Utbildningsledaren uppmärksammas om den handledarledda tiden för LIA angetts till 35
timmar i vecka per studerande och vilka krav det innebär för genomförandet.
Utbildningskaraktäristika kopplat till statsbidragets storlek
Inte konstaterat brist
Utbildningen har tilldelats statsbidrag enligt schablon (75800 kronor per årsplats).
Studeranderepresentanten styrker att det finns tillgång till ändamålsenliga lokaler och
utrustning.
Kursplaner
Konstaterat brist
Enligt 2 kap. 9 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF) ska det för varje kurs
finnas en kursplan. Av kursplanen ska följande framgå:
YH2004, v W3D3-1.0, 2013-08-29

1. kursens benämning,
2. det antal yrkeshögskolepoäng som kursen omfattar,

Postadress

Besöksadress

Telefon/Fax

Internet/E-post

Box 145
721 05 VÄSTERÅS

Ingenjör Bååths gata 19, Västerås

010-209 01 00 (vx)
021-13 20 16 (fax)

www.myh.se
info@myh.se
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3. målen för kursen,
4. kursens huvudsakliga innehåll,
5. om kursen helt eller delvis ges på engelska, och
6. de principer för betygssättning och former för kunskapskontroll som ska tillämpas.
Enligt 2 § Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter (2009:1) om kursplaner i
yrkeshögskolan ska kursplanerna utformas så att det framgår vilka kunskaper de
studerande ska ha efter avslutad kurs.
Det saknas uppgifter om principer för betygssättning i kursplanerna som relaterar till
uppfyllnad av kunskapsmålen för kurserna.
Myndighetens syn är att det på förhand ska vara känt för de studerande vilka former för
kunskapskontroll som tillämpas på respektive kurs. I ett antal av kursplanerna anges flera
alternativa examinationsformer.
I kursplanerna för de två LIA-kurserna som ingår i utbildningen anges bland annat:
För att få Godkänt betyg på hela kursen krävs minst Godkänt betyg i varje
moment samt tillräcklig närvaro på arbetsplatserna.
Myndighetens syn är att närvaro inte är ett betygskriterium som relaterar till uppfyllnad av
kunskapsmål. Tillräcklig närvaro kan krävas för att det ska finnas ett tillfredsställande
bedömningsunderlag för den studerandes prestationer men detta ska inte förväxas med
principerna för betygssättning.
I kursplanen för kursen Examensarbete anges att:
Kursdeltagarna ska i denna kurs knyta samman olika delar från övriga
kurser och visa att man kan använda kunskaperna i en specifik
projektuppgift.
Detta framgår dock inte av de kunskapsmål som anges i kursplanen.
Myndighetens bedömning är att kursplanerna inte är utformade i enlighet med kraven i
författningarna. Utbildningsanordnaren ska redovisa reviderade kursplaner för
myndigheten. Kursplanerna ska fastställas på nytt av ledningsgruppen.
Lärande i arbete
Inte konstaterat brist
Det översiktliga planeringsschemat visar att andelen arbetsplatsförlagda kurser
motsvarar vad som anges i utbildningsplanen. Utbildningsledaren och
studeranderepresentanten uppger att metod och tidsplanering för LIA-anskaffning har
gåtts igenom i studerandegruppen. LIA-planeringen följer utbildningsplanens beskrivning.
Den första LIA-kursen börjar vecka 44. Utbildningsanordnaren har matchat de
studerande mot platser. Samtliga har fått en plats.

Ledning och utveckling
Organisation och daglig ledning
Inte konstaterat brist
Utbildningsanordnaren har utsett en utbildningsledare som ska leda verksamhetens
dagliga arbete och verka för att utbildningen utvecklas.
Utbildningsledaren arbetar cirka 75 procent av en heltid med utbildningen, varav cirka 25
procent med undervisning.
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Ledningsgruppens sammansättning
Inte konstaterat brist men information lämnad om dokumentation av mötesdeltagare
Representanter för det arbetsliv som berörs av utbildningen har en majoritetsställning i
ledningsgruppen. Minst en aktuell studeranderepresentant och utbildningsledaren finns
representerade i ledningsgruppen.
Utbildningsledaren får information om att det bör framgå av protokollen att vissa
mötesdeltagare är gäster. Vidare bör det framgå vilka ledamöter som är frånvarande.
Ledningsgruppens uppdrag
Konstaterat brist
Enligt 4 kap. 2 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska ledningsgruppen för
utbildningen annat anta sökande till utbildningen.
Ledningsgruppen har inte fattat beslut om antagning av samtliga innan de sökande
erbjudits plats. Myndigheten konstaterar att beslut om antagning inte fattats i enlighet
med den ordning som följer av författningarna.
De studerande som anordnaren rekvirerat statsbidrag för överensstämmer med de
sökande som redovisas på sammanställningen av antagningsprocessen. Det framgår inte
av protokollen vilka sökande som antagits. Utbildningsledaren redogör för att
ledningsgruppen haft detta som underlag för beslut. Myndigheten informerar om att det i
så fall ska ligga som bilaga till protokollen.
Utbildningsanordnaren har redovisat en arbetsordning som inte antagits än av
ledningsgruppen. Enligt denna råder beslutsmässighet när minst fem ledamöter deltar.
Anordnaren uppmärksammas om principen om att arbetslivet ska vara i majoritet bör
beaktas.
Studerandeinflytande
Inte konstaterat brist
Minst en studeranderepresentant är utsedd i studerandegruppen. De studerande har fått
insyn i utbildningens genomförande och har förutsättningar för inflytande.

Den studerandes rättssäkerhet
Tillträde till utbildningen – Behörighet
Inte konstaterat brist men lämnat information om uppgifter som krävs i underlaget
Samtliga sökande har behörighetsprövats. Kraven som ställts för behörighet motsvarar
kraven för behörighet till yrkeshögskolan. Kraven på särskilda förkunskaper motsvarar
vad som anges i utbildningens utbildningsplan.
Ett antal sökande antas med hänvisning till den så kallade 20 procentsregeln (3 kap. 4 §
YHF). Det saknas uppgifter i underlaget på vilka grunder de sökande bedömts kunna
tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.
Utbildningsledaren lämnar en muntlig redogörelse för detta. Myndigheten lämnar
information om att sådana uppgifter ska framgå av underlaget.
På utbildningsanordnarens webbplats står att:
Upp till en tredjedel av studenterna kan antas även om de formella
meriterna inte finns.
Myndigheten informerar att denna formulering inte överensstämmer med regelverket.
Utbildningsledaren redogör för att webbinformation ska ändras.
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Tillträde till utbildningen – Urval
Inte bedömt men information lämnad om behov av revidering av utbildningsplanen
Enligt 2 kap. 7 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska det för varje utbildning
finnas en utbildningsplan. Av planen ska enligt punkten 8 de grunder som ska användas
vid urval bland behöriga sökande till utbildningen framgå.
Ett urval har inte varit aktuellt eftersom utbildningen inte hade fler behöriga sökande än
antal platser.
I utbildningsplanen anges att utbildning och yrkeserfarenhet som ligger nära branscherna
ger extra poäng i urvalet och att det är ledningsgruppen som avgör vilka meriter som
anses falla tillräckligt nära. Myndigheten vill uppmärksamma utbildningsanordnaren om
vikten av att det på förhand är känt för de sökande på vilka grunder urvalet sker.
Formuleringarna i utbildningsplanen uppfyller inte detta krav och behöver därför
revideras.
Avgifter
Inte konstaterat brist
Utbildningsledaren och studeranderepresentanten bekräftar att utbildningen är avgiftsfri
för de studerande.
Utbildningsanordnaren står för resorna i samband med studiebesök och kostnaderna för
kursen Heta arbete.
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Tjänsteskrivelse

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

GVN 2013/115
6 december 2016

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Reviderad delegationsordning för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Förslag till beslut


•Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antas i enlighet
med förvaltningens förslag, bifogas.



Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta en ingress för att tydliggöra vad delegation
och delegering innebär samt delegatens ansvar.

Bakgrund

Den huvudsakliga utgångspunkten för föreslagen revidering av barn- och
utbildningsnämndens delegationsordning är den organisationsförändring vilken
genomfördes januari 2016, då de båda utbildningsförvaltningarna slogs samman till
en gemensam förvaltning – utbildnings och arbetslivs-förvaltningen.
Utöver förvaltningens behov av att de båda nämnderna, så långt som möjligt, på
likartat sätt delegerar ansvar och befogenhet så har det funnits ett behov av översyn
av delegationsordningarna utifrån förändringar av lagar och förordningar.
Förvaltningen har även utarbetat förslag till reviderad delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden.
Förslaget har i enlighet med arbetsutskottets beslut genomfört redaktionella
ändringar av förslaget. Bland annat har det tydliggjorts att det endast är
förvaltningschefen som kan ges rätten att vidaredelegera beslut,
kommunallagen, KL, 6 kap. § 37. Detta ska dock inte förväxlas med bestämmelserna
i skollagen (SFS 2010:800)vilken ger rektor och/eller förskolechef rätt att uppdra åt
anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller skolenheten som har tillräcklig
kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Ärende
7
Tjänsteskrivelse
GVN 2013/115

Bedömning

Den föreslagna delegationsordningen återspeglar dels den förändrade organisationen
med en gemensam förvaltning för de båda utbildningsnämnderna dels förändringar i
lagar och förordningar och torde därmed innebära ökad tydlighet och transparens för
såväl delegater som beslutsfattare.
För att underlätta för förvaltningens chefer och medarbetare bör en ingress utarbetas
i syfte övergripande tydliggöra vad en delegation innebär samt delegatens ansvar
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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2016-12-06

DELEGATIONSORDNING
Förkortningar:

Läshänvisning:

FC/UD = Förvaltningschefen/Utbildningsdirektör
AC= Avdelningschef (chefer direkt underställda förvaltningschef)
An = Antagningsansvarig
HRC= HR-chef
EC= Enhetschef (chef underställd avdelningschef)
EkC= Ekonomichef
FskC = Förskolechef
Re = Rektor
SL = skollag (2010:800)
SF = skolförordning (2011:185)
GyF = gymnasieförordning (2010:2039)
SÖN = Skolväsendets överklagandenämnd
FörvR = Förvaltningsrätten
VuxF = Vuxenutbildningsförordningen
YrKF = Förordningen om yrkeshögskolan –endast GVN

Grönt – Är ändringar gjorda efter arbetsutskottet den 1 december.

ANM.:
 Försättsida om delegation är under utarbetande.
 Det tydliggjorts att det endast är förvaltningschefen som kan ges
rätten att vidaredelegera beslut, kommunallagen, KL, 6 kap. § 37.
Detta ska dock inte förväxlas med bestämmelserna i skollagen (SFS
2010:800) vilken ger rektor och/eller förskolechef rätt att uppdra åt
anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller skolenheten som
har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda
ledningsuppgifter.
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Ärende 7

A. Personal
A

Ärenden som avser:
Övergripande
GVN

DEL = delegationsbeslut
VST = verkställighetsbeslut

FC/UD

Avdelningschef
förskola,
grundskola,
gymnasiet
och
vuxenutbild
-ningen

AC

Enhetschef

EC

Rektor
och
förskole
-chef

Anm.

Re /
FskC

Lagrum

Beslut fattas av:

Del

A.1

Nyanställning av medarbetare i
enlighet med lagar, avtal och
regionens riktlinjer.

RS F06

FC/UD

AC

EC

Re/
FskC

Del

A.2

Lönesättning av nyanställd
medarbetare i enlighet med lagar,
avtal och regionens riktlinjer.

RS F06

FC/UD

AC

EC

Re/
FskC

Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas vid
anställningar om minst 2 veckor (GVN § 9 2012-02-08).
Delegation till FC/UD enligt RS F06 vidare till: AC, Re, EC
arbetsledare OSA
Delegation till FC/UD enligt RS F06 vidare till: AC, Re, EC,
Arbetsledare OSA
Beslut fattas efter samråd med HR-chef (HRC).

Del

A.3

Nyanställning och lönesättning av
korttidsanställd medarbetare gällande
anställningar för högst 2 veckor i
enlighet med lagar, avtal och
regionens riktlinjer.

RS F06

FC/UD

Del

A4

RS F07

FC/UD

Beslut fattas efter samråd med HR-chef (HRC).
Delegation till FC/UD enligt RS F07

Del

A.5

RS F17

FC/UD

Delegation till FC/UD enligt RS F14

Del

A.6

RS F19

FC/UD

Delegation till FC/UD enligt RS F16

Del

A.7

Beslut om löneförändring för enskild
medarbetare under löpande
avtalsperiod. Avser endast anställda
som ges förändrade arbetsuppgifter
med ökad svårighetsgrad.
Tecknande av kollektivavtal angående
turlista enligt LAS.
Tillåtande av eller förbud mot att
utföra bisyssla.
Uppsägning, avskedande eller

FC/UD

AC

EC

Re/
FskC

Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas vid
anställningar om minst 2 veckor (GVN § 9 2012-02-08).
Delegation till FC/UD enligt RS F06 vidare till: AC, Re,
EC, Vikarieförmedlare

Ärende
nr

Beslut

Ärende 7
Ärendebeskrivning

Lagrum

FC/UC
& HRC

BEA kap 7, § 24

Arbetsledare
OSA

AC

EC

Re/
FskC

Anm.

avstängning, utom anställda inom OSA
(offentligt skyddad anställning).
Vst

A.8

Del

A.9

Vst

A.10

Vst

Beslut om anställnings upphörande
gällande anställda i offentligt skyddad
anställning (OSA).
Beslut om disciplinpåföljd.

FC/UD

AC

Deltagande i kurser, konferenser och
liknande med lön (AB § 7).

FC/UD

AC

A.11

Fastställande av ledar/medarbetarkontrakt.

Överordnad
chef

Vst

A.12

Utförande av
arbetsmiljöarbetsuppgifter.

AFS 2003:4, 6§

Del

A.13

Nyanställning av obehörig lärare för
längre tid än sex månader och upp till
ett år, då lärare som uppfyller krav
enligt Skollagen saknas.

Skollagen §§ 18 och
19.

AC

A.14

Nyanställning av obehöriga lärare med
särskilda ämneskunskaper för längre
tid än sex månader och upp till tre år,
då lärare som uppfyller kraven enligt
skollagen saknas.
Genomförande av förhandlingar av
förvaltningsövergripande och/eller
principiell karaktär enligt MBL 11 - 13
Genomförande av förhandlingar av 38
§§, samt information enligt MBL § 19.

Skollagen kap 2 §§
21 och 22

AC

Del

A.15

Del

A.16

Del

A.17

Genomförande av förhandlingar enligt
MBL 14 §.

Resp. chef och
arbetsledare
utifrån mottagen
fördelning av
arbetsmiljöuppgifter

HRC

FC/UD med rätt
att
vidaredelegera
HRC

Samråd med HR-chef

EC

Re/
FskC

Re/FskC har rätt att vidaredelegera till biträdande rektor
Stäm av med överordnadchef

Särskilda beskrivningar i enlighet med Arbetsmiljöverkets
föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, se föreskrift i
länk.

Undantagsregel då legitimerad och/eller behörig lärare
saknas inom den kommunala gymnasie- och
vuxenutbildningen.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas vid
anställningar om minst 2 veckor (GVN §9 2012-02-08).
Anställningar som är mindre än 6 månader går under
ärende nr A.1
Undantagsregel då legitimerad och/eller behöriglärare
saknas inom den kommunala gymnasie- och
vuxenutbildningen. Beslut fattas efter samråd med HRC.
Anställningar som är mindre än 6 månader går under
ärende nr A.1
Normalt sett hanteras dessa frågor inom ramen för
samverkansavtalet.

Ärende
nr

Beslut

Ärende 7
Ärendebeskrivning

Lagrum

FC/UC
& HRC

AC

EC

Re/
FskC

Anm.

Övergripande ärenden hanteras i central
samverkansgrupp. Arbetsplatsträffar och
medarbetarsamtal genomförs enligt Region Gotlands
regler. Ansvarig är överordnad chef.
Övergripande ärenden hanteras i central samverkansgrupp

Del

A.18

Genomförande av samverkan enligt
regionens samverkansavtal.

FC/UD

AC

EC

Re/
FskC

Vst

A.19

Genomförande av samverkansgrupper
enligt regionens samverkansavtal

FC/UD

AC

EC

Re/
FskC

Del

A.20

Organisationsförändringar inom eget
verksamhetsområde, inklusive
inrättande, förändring och indragning
av anställning.

FC/UD

AC

Del

A.21

FC/UD

AC

Del

A.22

FC/UD

AC

Del

A.23

Vst

A.24

Vst

A.25

Förflyttning mellan
verksamhetsansvarigas
beslutsområden
Entledigande på medarbetarens egen
begäran, samt medgivande om
förkortad uppsägningstid.
Överenskommelse om
avgångsvederlag med enskild
medarbetare enligt regionens
riktlinjer.
Flyttningsersättning till nyanställd
medarbetare enligt regionens
riktlinjer.
Rehabiliteringsansvar enligt lagar,
avtal och riktlinjer.

Del

A.26

Del

A.27

Del

A.28

Ledighet med lön och bibehållna
förmåner för fackliga uppdrag inom
eget
rektorsområde/verksamhetsområde i
enlighet med LFF (lagen om facklig
förtroendeman).
Ledighet med lön och bibehållna
förmåner för förvaltnings- eller
kommungemensamma fackliga
uppdrag i enlighet med LFF.
Ledighet med lön och bibehållna
förmåner för facklig utbildning i
enlighet med LFF.

AB § 33
BEA § 24

EC

Re/
FskC

EC

Re/
FskC

FC/UD

Arbetsträffar och medarbetarsamtal genomförs enligt
Region Gotlands samverkansavtal
I samråd med närmast överordnad chef.
Beslut om övergripande organisationsförändringar
delegeras ej.
Avveckling/stängning eller start/öppnande av en hel skola
eller förskola delegeras ej.
I samråd med HRC

Re/FskC har rätt att vidaredelegera till underställd chef
med budget och personalansvar.
Kostnadsansvar regleras i särskild ordning.

HRC

AC

Enligt Region Gotlands riktlinjer ( Se personalhandbok)

FC/UD

AC

EC

RS F15

FC/UD

AC

EC

RS F15

HRC

Avser endast s k "rörlig tid".

RS F15

HRC

Avser endast s k "rörlig tid". Beslut fattas efter samråd
med arbetsgivarenheten, ledningskontoret.

Re/
FskC
Re/
FskC

Avser endast s k "rörlig tid".

Ärende
nr

Beslut

Ärende 7
Ärendebeskrivning

Lagrum

FC/UC
& HRC

AC

AC

Vst

A.29

Ledighet som regleras av lagar och
avtal, samt i kommunens riktlinjer.

FC/UD

Del

A.30

FC/UD

Del

A.31

Del

A.32

Fastställande av särskilda villkor för
bibehållen lön vid studieledighet. (AB
§ 26)
Beviljande av ledighet med
löneförmåner för studier enligt
särskilda villkor beslutade av
förvaltningschef. (AB § 26)
Krav på läkarintyg från första
sjukdagen.

Del

A.33

Del

A.34

Del

A.35

Del

A.36

Begäran om läkarintyg i samband med
anställning (AB § 3).
Underrättelse om omreglering av
sysselsättningsgrad vid partiell
sjukersättning (AB § 12).
Beslut om särskild avtalspension i
enlighet med PFA och KAP-KL, samt
regionens riktlinjer.
Beslut om arbetstidens förläggning.

Vst

A.37

Beslut angående övertalighet.

FC/UD

AC

AB § 28

FC/UD

AC

AB § 3

HRC

AB § 12

HRC

RS F11

FC/UD

AB § 13, moment 5

FC/UD

EC

EC

Re/
FskC

Anm.

Re/
FskC

Ledighet med lön och bibehållna förmåner enligt LFF
beslutas enligt punkt 25 – 26.

Re/
FskC
EC

Re/
FskC

Beslut fattas efter samråd med HRC

Delegation till FC/UD enligt RS F10
Vid avvikelse från Region Gotlands riktlinjer fattas beslut
enligt RS delegationsordning.

AC

EC

Re/
FskC

FC/UD

B. Ekonomi
Lagrum
Del

B.1

Fastställande av beslutsattestanter

Vst

B.2

Vst

B.3

Vst

B.4

Hantering av krav, avskrivning av
fodran
Förhandling och avtal med företag om
ersättning för arbetsplatsförlagt
lärande (APL)
Fördelning och omdisponering av

Beslut fattas av:

Attestreglement för
Region Gotland

Ekonomichef bemyndigas att löpande under året utse
attestanter och göra de förändringar som är nödvändiga i
attestförteckningarna på grund av avgångar och
nyanställningar mm.

EkC

EkC
Re/
FskC
EC

AC

Re/

I samråd med EkC

Ärende
nr

Beslut

Ärende 7
Ärendebeskrivning

Lagrum

driftmedel.

FC/UC
& HRC

AC

EC

FC/UD

B.5
B.6

Resursutnyttjande inom anslag
Beslut till rätt att inneha inköpskort

Del

B.7

Beslut om stipendier

Vst

B.8

Budgetansvarig

Vst

B.9

Direktupphandling vid värde 0-10 000
kronor
Direktupphandling vid värde 10 000100 000 kronor

FC/UD

AC

EC

VST

B.10

Av staten helt finansierade projekt

FC/UD

AC

EC

DEL

B.11

Fler åriga projekt som ska
medfinansieras av Region Gotland och
som ryms inom sin egen budget

FC/UD

AC

EC

B.12

EU projekt som löper över flera år
med delfinansiering
Försäljning av övrig
lös egendom
Firmateckningsrätt där så krävs för att
verkställa av nämnden fattade beslut.

Delegeras ej

Del

B.13

Del

B.14

Enligt attestförteckning
Enligt fastställd attestlista.
I samråd med EkC
Överklagan till allmän förvaltningsdomstol

AC

EC

FC/UD
RS 2013/724 § 86

FC/UD

Anm.

FskC

Vst
Del

FC/UD

Re/
FskC

Re/
FskC
Inget krav på prisjämförelse

Re/
FskC
Re/
FskC
Re/
FskC

Prisförfrågan hos minst tre företag (leverantörer)
Gäller inom sitt budgetområde
I samråd med överordnad chef.
Bidrag där EN ansökan kan göras per huvudman görs i
samråd med FC/UD
I samråd med överordnad chef och EkC
Projekt som löper över flera budgetår och där nämndens
samlade ansvar överstiger 1000 tkr delegeras ej.

RS § 192 , RS 2013/303,Regler om försäljning
av regionens lösa egendom 2013-05-13

Ärende 7

C. Övriga administrativa ärenden
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

C.1

Personuppgiftsombudets förteckning

PuL §§38-40

PUL Ombud

Vst

C.2

Beslut att lämna ut allmän handling eller
uppgifter i allmän handling

Respektive
tjänsteman

Vst

C.3

Beslut att lämna ut allmän handling eller
uppgifter i allmän handling till enskild
med uppställande av förbehåll
Beslut att inte lämna ut allmän handling
eller uppgifter i allmän handling med
stöd av TF och OSL

TF 2 kap. 12-14
§§
OSL 6 kap. 3-9
§§
OSL 10 kap. 14
§

FC/UD

Del

TF 2 kap. 14-15
§§
OSL 6 kap. 3-9
§§

FC/UD

Del

C.4

Överklagas
till

Kommentar
”39 § Personuppgiftsombud skall föra en förteckning
över de behandlingar som den personuppgiftsansvarige
genomför”
Beslut om utlämnande anmäles inte till nämnden.
I första hand prövas begäran av den som svarar för
vården av handlingen. I tveksamma fall ska den anställde
låta myndigheten (utbildningschefen) göra prövningen.

FörvR

C.5

Prövning om överklagande inkommit
inom giltig tid (så kallad rätt
tidsprövning)

FL 24-25 §§

FC/UD

Vst

C.6

Beslut å nämndens vägnar i de fall som är
så brådskande att nämndens beslut inte
kan avvaktas
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens ledamöters
och ersättares deltagande i kurser,
konferenser o dylikt.
Yttrande över laglighetsprövning av ett
delegerat beslut
Yttrande, omprövning eller överklagande
av delegationsbeslut
Utfärda fullmakt att företräda GVN
och föra dess talan vid domstolar
och myndigheter

Kommunallagen
6:36

Ordförande

Del

Beslut att inte lämna ut allmän handling anmäles till
nämnden (beslut får överklagas hos
förvaltningsdomstolen). Om beslut om att inte lämna ut
allmän handling överklagas, ska beslutsdelegatens
yttrande anmälas.
Om skrivelsen (överklagandet) inte avvisas enligt FL 24 §,
skall skrivelsen och övriga handlingar i ärendet lämnas
till den myndighet som ska pröva överklagandet (FL 25
§).
Beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

FC/UD

Del

Avser det beslut fattat av FC/UD delegeras detta ej.

FC/UD

Del

C.7

C.8
C.9
C.10

Ordförande

FC/UD

FörvR

Avser det beslut fattat av FC/UD delegeras detta ej

Ärende 7

D. Alla skolformer
Ärendenummer
D.1
D.2

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Yttranden i Skolinspektionens
tillsynsärenden
Yttrande till Skolinspektionen Skolverket
och Diskrimineringsombudsmannen

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

FC/UD

Del

-

FC/UD

Del

Kommentar

E. Gymnasieskolan
Under kan ni läsa om gymnasieskolan utifrån de som nämnden har delegerat gällande skollagen och gymnasiereformen

Skollagen
Skollagen kapitel 4 – Kvalitet och inflytande
Ärendenummer
E.1

Ärendebeskrivning
Hantera inkomna klagomål samt besluta
om nödvändiga åtgärder om det
genom klagomålet framkommer att det
finns brister i verksamheten.

Lagrum etc
SL 4:7

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

FC/UD med rätt
att vidaredelegera

Del

-

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

-

För mer information se Skolverkets dokument om
Trygghet och studiero, främst avsnittet Avstängning i de
frivilliga skolformerna.

Skollagen kapitel 5 – Trygghet och studiero
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

E.2

Prövning av rektors beslut om
avstängning av elev i de frivilliga
skolformerna

SL 5 §17 -

AC

Del

E.4

Avstängning av elev från praktik

SL 5 §19

AC

Del

Ärende 7
Skollagen kapitel 6 – Åtgärder mot kränkande behandling
Ärendenummer
E.5

Ärendebeskrivning
Utreda omständigheter kring
uppgivna kränkningar och i
förekommande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.

Lagrum etc
SL 6:6-10

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

FC/UD med rätt
att vidaredelegera

Del

-

Anmälan enl §§ 7-8, 10 (…rektor skyldig anmäla detta till
huvudman… (som) är skyldig att skyndsamt utreda..). Ref
till BEO 2012-04-12.

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

Skollagen kapitel 15 - Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

E.6

Beslut om antagning till åk 1

SL 15:12

An

Del

SÖN

E.7

Elevers resetillägg och
inackorderingstillägg för utbildning vid
ungdomsgymnasium eller
vuxengymnasium
Beslut att elev ska hålla sig med enstaka
egna hjälpmedel

SL 15:32

An

Del

FörvR

SL 15:17

Re

Del

-

Typ av
beslut

Överklagas
till

Del

-

E.8

Antagningsdelegerade svarar för antagningen, på
nämndens vägnar. Delegaten fattar beslut såväl av
rutinmässig beskaffenhet som med hänsyn till särskilda
eller synnerliga skäl. Beslut får överklagas till
Skolväsendets överklagandenämnd (SÖN).

Huvudmannen ska kunna redovisa hur eleven fått sin
garanterade undervisningstid.

Skollagen kapitel 16 – Utbildning på nationella program i gymnasieskolan
Ärendenummer
E.9

Ärendebeskrivning
Ett skriftligt avtal (utbildningskontrakt)
ska upprättas för varje elev och
arbetsplats och undertecknas av
eleven, skolhuvudmannen och den
juridiska eller fysiska person
som tillhandahåller den
arbetsplatsförlagda delen av den
gymnasiala lärlingsutbildningen.
Skolhuvudmannen ska se till
att utbildningskontrakt upprättas.

Lagrum etc
SL 16:11a

Delegat /
beslutsfattare
Re

Kommentar
För mer information se Skolinspektionens infoblad om
avgifter i skolan, följ länk här.
Se även SL 15:18

Ärende 7
E.10

Beslut att en elevs utbildning på ett
nationellt program till sitt innehåll får
avvika från vad som annars gäller för
programmet, om särskilda skäl finnes.
Beslut att utbildningen för en elev får
fördelas över längre tid än tre läsår.

SL 16:14

Re

Del

SL 16:15

Re

Del

-

E.12

Beslut om behörighet och mottagande

SL 16:36,

An

Del

SÖN

E.13

Mottagande i första hand

SL 16:43-44

An

Vst

SÖN

E.14

Mottagande i andra hand

SL 16:47

An

Vst

SÖN

E.15

Yttrande/beslut om skolgång i annan
kommun

SL 16:48

An

Vst

E.11

Inom ramen för befintlig budget.
Antagningsdelegerade svarar för antagningen, på
nämndens vägnar. Delegaten fattar beslut såväl av
rutinmässig beskaffenhet som med hänsyn till särskilda
eller synnerliga skäl. Beslut får överklagas till
Skolväsendets överklagandenämnd (SÖN).
Antagningsdelegerade svarar för antagningen, på
nämndens vägnar. Delegaten fattar beslut såväl av
rutinmässig beskaffenhet som med hänsyn till särskilda
eller synnerliga skäl. Beslut får överklagas till
Skolväsendets överklagandenämnd (SÖN).
Antagningsdelegerade svarar för antagningen, på
nämndens vägnar. Delegaten fattar beslut såväl av
rutinmässig beskaffenhet som med hänsyn till särskilda
eller synnerliga skäl. Beslut får överklagas till
Skolväsendets överklagandenämnd (SÖN).

Skollagen kapitel 17 – Utbildning på introduktionsprogrammet i gymnasieskolan
Ärendenummer
E.16
E.17
E.18
E.19
E.20

Ärendebeskrivning
Beslut att förlänga preparandutbildning till
två år, om synnerliga skäl finnes
Beslut att introduktionsprogram inte
omfattar heltidsstudier
Beslut om plan för utbildningen på
introduktionsprogram
Synnerliga skäl till antagning till
yrkesintro/ind.alt.
Ta emot behöriga sökanden som inte hör
hemma i Gotlands kommun eller
samverkansområdet för utbildningen till
programinriktat individuellt val eller
yrkesintroduktion som har utformats för en
grupp elever.

Lagrum
etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

SL 17:5

Re

Del

SL 17:6

Re

Del

-

SL 17:7

Re

Del

-

SL 17:11

AC

Del

SÖN

SL 17:14,
19,

An

Del

Kommentar

Ärende 7
E.21

E.22
E.23
E.24

.25

Ta emot ungdomar från andra kommuner till
preparandutbildning,
yrkesintroduktion som inte har utformats för
en grupp elever, individuellt alternativ eller
språkintroduktion får ta emot ungdomar som
uppfyller behörighetsvillkoren för respektive
utbildning även om de inte kommer från
kommunen
Interkommunal ersättning
preparandutbildning
Beslut om interkommunal ersättning för
programinriktat individuellt val
Huvudmannen för en fristående
gymnasieskola är skyldig att ta emot en elev
till yrkesintroduktion, individuellt alternativ
och språkintroduktion bara om
huvudmannen och elevens hemkommun har
kommit överens om det bidrag som
kommunen ska betala till huvudmannen för
utbildningen
Bidrag för den del av utbildningen som avser
det stöd som eleven behöver för att uppnå
behörighet för yrkesprogrammet.

SL 17:21

Re

Del

SL 17:22

An

VST

I samråd med EkC

SL 17:23-26

An

VST

Priv.utbildning

SL 17:29-31

An

DEL

SL 17:35,
17:36

An

DEL

I samråd med EkC

Skollagen kapitel 28 - Överklagande
Ärendenummer
E.26
E.27

Ärendebeskrivning
Överklagande: Yttrande - resetillägg och
inackorderingstillägg
Överklagande antagning:
Yttrande vid överklagande

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till
FörvR

SL 28:5 (p6)

An

Del

SL 28:12 (punkt
7 eller 13)

An

Del

SÖN

Kommentar

Antagningsdelegerade svarar för antagningen, på nämndens
vägnar. Delegaten fattar beslut såväl av rutinmässig
beskaffenhet som med hänsyn till särskilda eller synnerliga skäl.
Beslut får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd
(SÖN).

Ärende 7
Skollagen kapitel 29 – Övriga bestämmelser
Ärendenummer
E.28

Ärendebeskrivning
Personer som är folkbokförd på Gotland
enligt folkbokföringslagen, eller har
uppehållstillstånd, är asylsökande eller
via EU-rätten har rätt att söka utbildning.
Dessa personer har rätt till utbildningen
endast om det påbörjat den innan de fyllt
18 år.

Lagrum etc
SL 29:2-5

Delegat /
beslutsfattare
An

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

Vst

Gymnasieförordningen
Gymnasieförordningen kapitel 3 - Lärotider
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

E.29

Läsårstider

GyF 3:1-2

FC/UD

Del

-

E.30

Läsåret ska börja i augusti och sluta
senast i juni. Huvudmannen får för en
viss utbildning besluta om andra tider om
utbildningsinslag förutsätter andra
läsårstider. Dagarna för höst- och
vårterminens början och slut beslutas av
huvudmannen.

GyF 3:2

AC

Del

-

Terminstider beslutas av huvudman. Alla lovdagar kan
beslutas av rektor.

Gymnasieförordningen kapitel 4 – Utbildningens innehåll och omfattning i gymnasieskolan
Ärendenummer
E.31
E.32

E.33

Ärendebeskrivning
Beslut om undervisningstimmar för kurs
och fördelning över läsåret.
Beslut om kurser som erbjuds som:
 programfördjupning
individuellt val
Beslut att arbetsplatsförlagt lärande
(APL) ska finnas på högskoleförberedande program, och i vilken
omfattning

Lagrum etc
GyF 4:22

Delegat /
beslutsfattare
Re

Typ av
beslut

Överklagas
till

Del

-

Re
GyF 4:6
GyF 4:7
GyF 4:12

Re

Del
Del
Del
-

Kommentar

Ärende 7
E.34

E.35

Beslut att undervisning motsvarande det
arbetsplatsförlagda lärandet förläggs till
skolan.
Beslut om antalet undervisningstimmar
för varje kurs för att gymnasiearbetet
och fördelning av undervisningstid över
året.

GyF 4:13

Re

-Del

GyF 4:22

Re

Del

-

Gymnasieförordningen kapitel 5 – Avvikelser inom de nationella programmen
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

SÖN

Antagningsdelegerade svarar för antagningen, på nämndens
vägnar. Delegaten fattar beslut såväl av rutinmässig
beskaffenhet som med hänsyn till särskilda eller synnerliga skäl.
Beslut får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd
(SÖN).

E.36

Urval och antagning till särskild variant
och riksrekryterande utb

GyF 5:8, 16, 26

An

Vst

E.37

Ansökningar till NIU och LIU

GyF 5:26

An

Vst

Gymnasieförordningen kapitel 6 - Introduktionsprogram
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till
SÖN

E.38

Urval och antagning PRIV

GyF 6:1-2

An

Del

E.39

Beslut om vilka kurser, grundskoleämnen
och andra insatser som ska ingå i en
preparandutbildning
Beslut om vilka kurser, grundskoleämnen
och arbetsplatsförlagt lärande som ska
ingå i ett programinriktat individuellt val.
Beslut att skolförlägga hel
yrkesintroduktion
Beslut om utformning av individuellt
alternativ
Inför mottagandet av en elev till
språkintroduktion ska i god tid göra en
bedömning av elevens språkkunskaper.

GyF 6:3

Re

Del

GyF 6:4

Re

Del

GyF 6:5

Re

Del

GyF 6:6

Re

Del

GyF 6:7

Re

Del

E.40

E.41
E.42
E.43

-

Antagningsdelegerade svarar för antagningen, på nämndens
vägnar. Delegaten fattar beslut såväl av rutinmässig
beskaffenhet som med hänsyn till särskilda eller synnerliga skäl.
Beslut får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd
(SÖN).

Ärende 7
E.44

E.45

Fortlöpande bedöma elevens
kunskapsutveckling i övriga ämnen för
att eleven så snart som möjligt ska
komma vidare i sin utbildning.
Beslut om utformning av
språkintroduktion.

GyF 6:7

Re

Del

GyF 6:8

Re

Del

Gymnasieförordningen kapitel 7 – Behörighet, urval och förfarande vid antagning
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

E.46

Beslut om fri kvot vid urval till nationellt
program

GyF 7:2

An

Vst

E.47

Beslutar om det antal platser som
ska avsättas

7:3

An

Del

E.48

Metoden vid antagning till nationella
program och fördelning av elever
Fördelning av elever på inriktningar i
högre årskurs då inriktningsgaranti ej
medgivits.
Beslut om antagning vid senare tidpunkt
(efter att reservantagningen är slutförd)
Byte av studieväg innan
reservantagningen är slutförd
Byte av studieväg efter
reservantagningen är slutförd

7:5

An

Del

GyF 7:6a

Re

Vst

GyF 7:8

Re

Del

GyF 7:9

An

Del

GyF 7:9

Re

Del

E.49

E.50
E.51
E.52

Överklagas
till

-

Gymnasieförordningen kapitel 9 - Stödåtgärder
Ärendenummer
E.53

Ärendebeskrivning
Beslut att för en elev fördel
undervisningen på ett nationellt program
över längre tid än tre år

Lagrum etc
GyF 9:7

Delegat /
beslutsfattare
Re

Typ av
beslut

Överklagas
till

Del

Gymnasieförordningen kapitel 12 - Elever
Ärendenummer
E.54

Ärendebeskrivning
Ta emot en sökande i gymnasieskolan
som inte anses bosatt i Sverige

Lagrum etc
GyF 12:11

Delegat /
beslutsfattare
An

Typ av
beslut

Överklagas
till

Vst

SÖN

Antagningsdelegerade svarar för antagningen, på nämndens
vägnar. Delegaten fattar beslut såväl av rutinmässig
beskaffenhet som med hänsyn till särskilda eller synnerliga skäl.
Beslut får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd
(SÖN).

Ärende 7

F. Kommunal vuxenutbildning
Skollagen kapitel 20 – Kommunal vuxenutbildning
Ärendenummer
F.1

F.2

F.3
F.4
F.5

F.6

F.7
F.8

Ärendebeskrivning
Beslut att böcker och andra lärverktyg
ska anskaffas av eleverna själva eller
erbjudas till självkostnadspris.
Beslut att upphörande av utbildning för
elev och på nytt bereda sådan utbildning
om särskilda skäl finns.
Beslut om mottagande av elev till
gymnasial vuxenutbildning.
Beslut om mottagande av sökande från
annan kommun
En vuxen som är behörig att delta i
utbildning på gymnasialnivå och som har
en examen från ett yrkesprogram i
gymnasieskolan men inte uppnått
grundläggande behörighet till
högskolestudier har rätt att delta i
utbildning på gymnasial nivå i syfte att
uppnå en sådan behörighet.
Den som har rätt att delta i utbildning på
gymnasial nivå har rätt att delta i sådan
utbildning i en annan kommun än sin
hemkommun eller ett landsting om
utbildningen finns där och inte erbjuds av
hemkommunen. I ett sådant fall är
hemkommunen skyldig att ersätta den
mottagande kommunens kostnader.
Avge yttrande till annan huvudman till
vilken elev från Gotlands kommun ansökt
om vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Besluta att ta emot en sökande till
vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Besluta att anta en sökande till
vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

SL 20:7

Re

Del

-

SL 20 9 §

Re

Del

SÖN

SL 20:13

Re

Del

SÖN

SL 20:14

Re

Del

SÖN

SL 20:19

Verkställande
tjänsteman

Del

SL 20:21

Re

Del

SL 20:22

Re

Del

SL 20:23

Re

Del

Kommentar
För mer information se Skolinspektionens
informationsblad om avgifter i skolan, följ länk här.
Om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen eller inte gör tillfredställande framsteg.

Ärende 7
Vuxenutbildningsförordningen
Vuxenutbildningsförordningen kapitel 2 - Utbildningen
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till
-

F.9

Beslut om nationella kurser.

VuxF 2:9

Re

Del

F.10

Ansvar för att en individuell studieplan
upprättas för varje elev
Beslut om att anordna arbetsplatsförlagt
lärande.

VuxF 2:16

Re

Del

VuxF 2:27

Re

Del

-

Typ av
beslut

Överklagas
till

F.11

Kommentar
Beslut om utbildningsutbud delegeras ej.

Vuxenutbildningsförordningen kapitel 7 – Övriga bestämmelser
Ärendenummer
F.12
F.13

Ärendebeskrivning
Beslut om utredning som kartlägger
omständigheter vid avstängning av elev
Beslut om upphandling av utbildningar

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

VuxF 7:4

AC

Del

-

Re

Del

-

Kommentar

Ärende 7

G. Yrkeshögskolan
Förordning om yrkeshögskolan
Ärendenummer
G.1
G.2
G.3

G.4
G.5

G.6

G.7

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Överklagas
till

Kommentar

Ansökan om att en utbildning ska ingå i
yrkeshögskolan
Beslut att yrkesutbildningen ska starta

YrkF 1:2

Tillsätta en ledningsgrupp för den
aktuella yrkesutbildningen inom
yrkeshögskolan
Utse ansvarig utbildningssamordnare

YrkF 4:1-5

Utbildningssamordnare

Del

YrkF 4:6

AC

Del

Re

Del

Resultat ska redovisas nämnden terminsvis.

Re

Del

Högskolans avskiljandenämnd ska pröva frågor om
avskiljande. Nämnden tar upp frågor om avskiljande
endast efter skriftlig anmälan från ledningsgruppen.
Överklagandenämnden för högskolan.

Ledningsgruppen ska ta fram en
arbetsordning över hur
utbildningsresultat ska uppnås
Beslut om avskiljande från
Yrkeshögskolan

Yttrande till Myndigheten för
yrkeshögskolan

AC

Typ av
beslut
Vst

Delegeras ej

YrkF 7:1
YrkL 19, 20

FC/UD

Ärende 7

H. Folkhögskolan
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

H.1

Fastställande av intern budgetram

Styrelse

H.2

Mål och styrdokument samt
policydokument

Styrelse

H.3

Verksamhetsberättelse

Styrelse

H.4

Fastställandet av läsårstider

UD

Vst

H.5

Antagning

Re

Vst

H.6

Intagning av elever efter kursstart

Re

Vst

H.7

Disciplinärenden för kursdeltagare

Re

Vst

H.8

Fastställande av kursutbud, korta kurser

Re

Del

H.9

Fastställande av kursutbud för långa
kurser d.v.s. under ett läsår.
Disciplinära åtgärder – Avstängning
internat
Disciplinära åtgärder – Avstängning
undervisning
Utreda anmälningar om kränkande
särbehandling

Styrelse

H.10
H.11
H.12

Överklagas
till

Kommentar
Redovisa detaljbudget –(regionens budget inkl.
statsbidraget).

Re

Del

Re

Del

Re

Del
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Tjänsteskrivelse

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

GVN 2016/192
6 december 2016

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ansökan om beviljande av skolpeng för studier utomlands.
Förslag till beslut



Ansökan för Xxx och Xxx i den del som avser finansiering av skolgång
utomlands avslås.



Riktlinje införs avseende flytt av grundbelopp för studier utanför landets
gränser avseende förskola och grundskola. Riktlinjen innebär att flytt av
grundbelopp för studier utanför landets gränser avseende förskola och skola
inte medges.



Förvaltningschefen ges delegation att fatta beslut i enlighet med denna
riktlinje.

Bakgrund

Xxx och Xxx, vårdnadshavare till Xxx Xxx, nnnnnn-nnnn, Xxx Xxx, nnnnnn-nnnn,
Xxx Xxx, nnnnnn-nnnn och Xxx Xxx, nnnnnn-nnnn har ansökt om att ta med
skolpengen för samtliga fyra barn till Svenska skolan i Fuengirola. Så som ansökan
får förstås innefattar den även medgivande enligt skollagen 24 kap. 23 § om rätt att
fullgöra skolplikten på annat sätt än vad som anges i lagen.
Vårdnadshavare för fyra barn har inkommit med ansökan avseende separat beslut
om skolpeng, ht 2017 och vt 2018, se bifogad ansökan.
Idag går tre av barnen i grundskolan och ett i gymnasieskolan. Höstterminen 2017
kommer två stycken att gå i grundskolan och två i gymnasieskolan. Vårdnadshavarna
har tidigare fått besked av avdelningschef för grundskolan, Torsten Flemming, att
Region Gotland (Gotlands kommun) enligt tidigare beslut, Dnr 2006/168-61, inte
lämnar bidrag för studier utomlands. Se bifogat beslut BUN § 83.
Det finns ingen skyldighet enligt skollagen (2010:800) eller annan lagstiftning för
kommuner att finansiera skolgång i skolor utanför landets gränser.
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Finansiering av skolgång utomland

Då det inte finns skyldighet att finansiera skolgång i skolor utanför landets gränser
och med hänsyn taget till Region Gotlands ekonomi föreslås nämnden avslå ansökan
om skolpeng/grundbelopp för studier vid svenska skolan i Fuengirola.
Beslut om finansiering av skolgång utomlands kan överklagas skriftligt till
Förvaltningsrätten i Stockholm genom så kallad laglighetsprövning enligt
kommunallagen 10 kap. Skrivelse, av vilken det ska framgå vilket beslut som
överklagas och de omständigheter som överklagandet stödjer sig på inges till
Förvaltningsrätten i Stockholm. Ett överklagande ska ha inkommit dit inom tre
veckor från den dag som det tillkännagavs att protokollet över beslutet justerats.

Beslut om riktlinje och delegation

Vidare föreslås nämnden besluta om riktlinjer och delegation avseende finansiering
av skolgång utomlands. Mot bakgrund av Region Gotlands ekonomiska situation och
att det inte finns någon skyldighet att finansiera skolgång i skolor utanför landets
gränser föreslås nämnden besluta att riktlinje, om avslag införs, samt att
förvaltningschefen ges delegation att besluta om denna typ av ärenden

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Skickas till
Xxx Xxx@hotmail.com
Xxx Xxx@hotmail.com
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