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Anmälan av delegationsbeslut, februari 2023 
 
 
Ordförande 
5:1  Beslut om deltagande i kurser och konferenser för förtroendevalda i direktionen, 1 

beslut  
 
 
Rektor, Axel Weüdelskolan 
6:8 Beslut om  tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig 

personal, 1 beslut. 
 
 
Rektor, Jenny Nyströmskolan 
1:37 Beslut om antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt 

inträdesprov, 1 beslut. 
 
1:4 Meddela hemkommunen om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är 

frånvarande i betydande utsträckning, 1 elev 
 
4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 1 beslut 
 
 
Rektor, Gymnasiesärskolan 
2:18 Beslut om byte av studieväg för enskild elev, 1 beslut 
 
6:8 Beslut om tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig 

personal, 2 beslut. 
 
 
Planerare, Gymnasiesärskolan 
6:8 Beslut om tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig 

personal, 5 beslut. 
 
 
Rektor, Lars Kaggskolan 
1:37  Beslut om antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt 

inträdesprov, 5 beslut. 
 
1:40 Beslut om förlängd undervisning av enskild elev, 1 beslut 

Datum 

2023-02-23 

Ärendebeteckning 

GYF 2023/0021-01.01 

Handläggare 

Jennie Hagberg 

Förbundssekreterare 
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jennie.hagberg@gyf.se 

Direktionen 
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Rektor Stagneliusskolan 
4:1 Beslut om avstängning av elev, helt eller delvis, 1 beslut 

6:8 Beslut om tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig 
personal, 3 beslut. 

 

Rektor, Ölands utbildningscenter 
3:2 Beslut om att utbildning på kursen ska upphöra om elev inom Vux, Särvux och SFI 

saknar förutsättningar att tillgodogöra sig densamma, 5 beslut 

3:4  Beslut om mottagande och antagande av elever till vuxenutbildningen på 
gymnasial nivå, 109 antagna under perioden 

3:7  Beslut om mottagande till SFI, 4 beslut 
 
 
Förbundsdirektör 
5:27 Beslut om att ingå samverkansavtal, 1 beslut 
 
5:33 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal, 1 beslut 
 
5:36  Beslut om bidrag till skolor i utlandet för gymnasiestudier, 1 beslut 
 
 
Ekonomichef 
5:17 Besluta om beloppsnivå för interkommunala ersättningar till andra huvudmän 

(prislistor), 1 beslut 
 
5:18 Beslut om tilläggsbelopp för elev med omfattande behov av särskilt stöd, 

Naturbruksgymnasiet Kalmar, 1 beslut 
 
5:30 Elektronisk firmateckning avseende avrop från ramavtal via ADDA inköpscentral, 2 

beslut 
 
Antagningshandläggare 
1:3  Meddela hemkommun om elev börjar eller slutar i annan kommun, 4 beslut 
 
 
 
 
 
 


