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Sammanträdesdatum 2019-02-13

Närvaro
Ledamöter
Lisa Trevitt (S)
Håkan Alenius (S)
Kristina Hellström (S)
Damian Riveira Linares (S)
Anders Berglund (MP)
Robert Wallner (C)
Evelyn Klöverstedt, ordf. (L)
Ann-Charlotte Nyberg (V)
Peter Hallgren Stjerndorff (M)
Karl Andersson (M)
Alexandra Tawaifi (KD)
Wanja Delén (SD)
Marianne Larsson (SD)
Ersättare
Eva L Johansson (S)
Ebabekir Yildiz (S)
Mårten Gulin (MP)
Ingeborg Wigzell (C)
Mats Ivarsson (L)
Andreas Larsson (V)
Sven-Olof Hiller (M)
Gustav Nyqvist (M)
Johan Hedlund (SD)
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Övriga närvarande
Tomas Hartikainen, sektorchef
Helena Johansson, sekreterare
Marie Richardsson, rektor Borgarskolan, § 1
Sofia Nordell Kvarnebrink, rektor Vasaskolan, § 1
Michael Andersson, rektor Polhemsskolan, § 1
Tomas Östlund, samordnare gymnasieskolan, § 1
Bo-Erik Simonsson, kvalitetsutvecklare, § 1
Susanne Tedenby, kommunikationstrateg, §§ 1-8
Therese Sarenbrant, verksamhetschef för gymnasieskolan §§ 1-8
Eva Levin, verksamhetschef för grundskolan §§ 1-8
Camilla Larsson, verksamhetschef för förskolan, §§ 2-8
Björn Selim, utredare, §§ 1-8
Sara Marklund, ekonomistrateg, §§ 2-6
Stefan Thunström, personalföreträdare, §§ 2-8
Henrik Tengqvist, personalföreträdare, §§ 2-8
Marie Sterner, personalföreträdare, §§ 2-8

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Ärendelista
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9

Informationsärende under förmiddagen
Upprop och val av justerare
Fastställande av föredragningslistan
Informationsärenden
Beslutsärende - Remiss; Riktlinjer för representation Gävle
kommunkoncern
Beslutsärende - Remiss; Förslag till ändringar i föreskrifter om
betygskatalog samt föreskrifter om slutbetyg i grundskolan,
grundsärskolan och specialskolan
Beslutsärende - Val av representant till det Kommunala
tillgänglighetsrådet 2019-2022
Kommande beslutsärende - Årsredovisning 2018 för
utbildningsnämnden
Kommande beslutsärende - Anmälan utökning av antal platser vid
Förskolan XXXX

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§1: Informationsärende under förmiddagen
Gymnasieutbildningen i Gävle kommun
Therese Sarenbrant, verksamhetschef för gymnasieskolan, ger en
övergripande bild av hur gymnasieutbildningen är organiserad och informerar
också om några av gymnasieutbildningens samarbetspartner.
Rektorerna från kommunens gymnasieskolor - Marie Richardsson från
Borgarskolan, Sofia Nordell Kvarnebrink från Vasaskolan och Michael
Andersson från Polhemsskolan - presenterar sina respektive verksamheter.
Bland annat ges information om skolornas antal elever och personal, vilka
program som erbjuds samt hur de är organiserade. Tomas Östlund,
samordnare, beskriver verksamheten vid SPRINT-gymnasiet
(språkintroduktion) ett virtuellt gymnasium och som finns representerat på
samtliga av kommunens gymnasieskolor som är ämnat för nyanlända.
Gymnasieskolornas gemensamma utmaningar som identifierats är:
Undervisning, digitalisering, lärande om hållbar utveckling (LHU) samt
trygghet och studiero. Gemensamma styrkor som lyfts är det breda utbudet av
utbildningar, skolornas studievägledare, lärare och elever, biblioteken och att
lokalerna är anpassade för verksamheten.
Bo-Erik Simonssons, kvalitetsutvecklare, redovisar gymnasieskolans resultat.
Bland annat framkommer att andelen elever med gymnasieexamen har ökat i
jämförelse med föregående läsår, men precis som tidigare år är resultatet lägre
än i riket för både yrkesprogram och högskoleförberedande program.
Betygsuppföljningen som genomförs varje år för att se vad som händer med
elevernas betyg i övergången från grundskolan till gymnasieskolan visar att
den genomsnittliga betygspoängen sjunker i samtliga ämnen och allra mest i
matematik. Möjliga utvecklingsområden som omnämns är Studie- och
yrkesvägledningen i samband med elevernas val av program och
överlämningen mellan grund- och gymnasieskolan.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§2: Upprop och val av justerare
Utbildningsnämnden utser Ann-Charlotte Nyberg (V) till justerare med
justeringsdatum den 20 februari 2019.

§3: Fastställande av föredragningslistan
Ordföranden informerar om att dagordningens sista ärende – Anmälan om
utökning av antal platser vid fristående förskola - kommer att behandlas
bakom stängda dörrar på grund av myndighetsutövning.
Ordföranden informerar även om att omedelbar justering behöver genomföras
i två ärenden - Se §§ 5-6.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-13

§4: Informationsärenden
a) Sektorn informerar
Föredragande: Tomas Hartikainen, sektorchef


Samverkan på sektornivå

Inför utbildningsnämnden sammanträde har facklig samverkan ägt rum den 6
februari. De fackliga organisationerna har inget att erinra i dagens
beslutsärenden men i det kommande beslutsärendet Årsredovisning 2018
uttrycker de oro kring kompetensförsörjningen.



Ny förvaltningsorganisation 2019

Den 1 januari 2019 trädde en ny förvaltningsorganisation i kraft i Gävle
kommun. Fyra sektorer har bildats under en förvaltning; Styrning och stöd,
Livsmiljö, Välfärd och Utbildning.
Ansvaret för Tillsyn över tolv (TÖT) och korttidsboende har överförts från
Utbildningsnämnden till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. I
övrigt har inga organisatoriska förändringar skett för
Utbildningsnämnden och sektor Utbildning Gävle.
Syftet med den nya organisationen är bland annat att uppnå större
likvärdighet mellan kommunens olika verksamheter. Den nya organisationen
ger större möjligheter till att leda gemensamma processer och på så sätt hålla
ihop kommunen och uppnå synergieffekter som möjliggör större nytta och
kvalitet för medborgarna.


Organisation Elevhälsan

I enlighet med kommunplanens uppdrag till utbildningsnämnden att förstärka
Elevhälsan och utifrån behovet av ett stärkt ledarskap inom Elevhälsan
kommer ytterligare kuratorer att anställas och en enhet att inrättas för denna
yrkeskategori som ska ledas av en enhetschef.


Regelverk för enskilda förskolor och skolor

Den mediala uppmärksamheten kring Nya Kastets skola föranleder en
beskrivning av regelverket kring enskilda förskolor och fristående skolor.
En ansökan om rätt till bidrag för att bedriva enskild förskola och enskild
pedagogisk omsorg beslutas av nämnden som därmed också har
tillsynsansvaret för de verksamheter som startar.
När det gäller ansökan om rätt till bidrag för att bedriva fristående grund- eller
gymnasieskola ställs den till Skolinspektionen som remitterar ansökan till
berörd kommun för begäran om yttrande. Ärendet behandlas av nämnden
som kan föreslå Skolinspektionen att avstyrka alternativt bifalla ansökan.
Skolinspektionen är den tillståndsgivande myndigheten som fattar det
slutgiltiga beslutet och som därmed också har tillsynsansvaret.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Forts. § 4

Kommunen har insynsrätt men förutsätter att skolan ger tillträde.
Utbildning Gävle har kontakt med de fristående skolorna bland annat i form
av återkommande informations- och dialogmöten.
När det gäller ansökan om rätt till bidrag för att bedriva Nya Kastets skola
beslutade nämnden vid två tillfällen att föreslå Skolinspektionen att avstyrka
ansökan. Skolinspektionen avslog ansökningarna men efter överklagan hos
Förvaltningsrätten beviljades ansökan. Utifrån signaler från Utbildning Gävle
till Skolinspektionen om uteblivna uppgifter om vilka elever som går på skolan
har en tillsyn genomförts som lett till förläggande och krav på åtgärder.
I mars kommer inspektionen även att göra en uppstartsgranskning.


Skolinspektionens tillsyn/granskning våren 2019

Skolinspektion besöker ett flertal grundskolor i Gävle under våren 2019 för att
genomföra regelbunden tillsyn och regelbunden kvalitetsgranskning. Även
huvudmannen kommer att granskas.
Vid regelbunden tillsyn kontrollerar Skolinspektionen om skolan följer
gällande lagar och regler samt att god utbildning bedrivs i en trygg miljö. I de
efterföljande besluten anges brister och utvecklingsområden, vilket kan leda
till krav på åtgärder. I augusti 2018 infördes en ny inspektionsform –
regelbunden kvalitetsgranskning - då Skolinspektionen lyfter områden som är
välfungerande och områden som behöver utvecklas. Vid dessa granskningar
kan Skolinspektionen också ge tips och råd om förbättringsåtgärder.
Vilka skolor som ska besökas och vilken typ av granskning som ska
genomföras bedöms utifrån skolresultat, eventuella anmälningar och enkäter
som besvarats av elever, medarbetare och vårdnadshavare.
Vilka skolor och vilken typ av granskning som ska genomföras vid respektive
skola i Gävle under våren redovisas.
b) Årsbokslut 2018
Sara Marklund, ekonomistrateg, föredrar ärendet muntligt.
Utbildningsnämndens resultat för 2018 motsvarar ett överskott på 31,5 mnkr.
Överskottet beror bland annat på att antal elever varit färre i jämförelse med
vad som budgeterats, högre asyl- och etableringsersättning som inkommit
under året samt att statsbidrag, där bland annat Lärarlönelyftet, inte funnits
budgeterat under hösten.
Anledningen till att personalkostnaderna ger ett plusresultat är det rådande
vakansläget som uppkommit på grund av att det är svårt att rekrytera behörig
personal.
En stor avvikelse finns också inom övrigt material och tjänster såsom
förbrukningsmaterial, anpassningar i klassrum, IT-material och arbetskläder
förskolan
Frågor ställs och besvaras av föredragande.
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Forts. § 4

c) Rapport från förtroendeuppdrag
Den 18 januari reste ordföranden och vice ordföranden till Uppsala
tillsammans med sektorchefen för Utbildning Gävle, förtroendevalda från
samhällsbyggnads-nämnden och sektor Livsmiljö samt representanter från
Gavlia. Syftet med resan var att skapa en samsyn kring hur man kan tänka när
skolor ska byggas för att bland annat uppnå kravet på friyta för barn och
elever. Gävle växer och behovet av lokaler för utbildningsnämndens
verksamheter är därmed stort, särskilt i de centrala delarna av Gävle. De
största lokalutmaningarna finns idag inom grundskoleutbildningen, men
kommer även att bli en utmaning inom gymnasieskolan där elevantalet
kommer att öka.
I Uppsala besöktes två skolor och en förskola som stått inför olika utmaningar
men där man hittat olika lösningar. Bland annat visades hur en liten yta
utnyttjas på ett bra och effektivt sätt för att stimulera till lek.
d) Kurser/konferenser
Ordföranden påminner nämnden om att anmäla sig till Skolriksdagen som
äger rum i Stockholm den 6-7 maj och att meddelande om anmälan därefter
ska lämnas till nämndsekreteraren.
e) Kontaktpolitikerskap och politiska arbetsgrupper 2019-2022
Vid nämndens utbildningsdagar i Högbo den 23-24 januari diskuterades
inrättande av ett system av kontaktpolitikerskap och arbetsgrupper.
Resultatet av diskussionerna har genererat ett förslag som presenteras av
sektorchefen. Förslaget innebär att kontaktpolitikerskapet för respektive
ledamot/ersättare riktas mot en av de tre skolformerna; förskole-, grundskoleeller gymnasieutbildning. När det gäller arbetsgrupper föreslås att tre
arbetsgrupper bildas; resursfördelningsgrupp, lokalutvecklingsgrupp samt
samverkan med Socialnämnden.
Förslag till bemanning i respektive arbetsgrupp åskådliggörs.
Några önskemål om justeringar framkommer och korrigeringar kommer att
genomföras inför nämndens sammanträde den 13 mars då nämnden avser att
fatta beslut i ärendet. De politiska partierna uppmanas att inkomma med
förslag på representanter till nästkommande ordförandeberedning.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 5: Remiss - Riktlinjer för representation Gävle
kommunkoncern
Dnr 18UN180
Delges: Kommunledningskontoret

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget,
att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
En remiss ifrån kommunledningskontoret avseende förslag till revidering av
riktlinjer för representation i Gävle kommunkoncern inkom 2018-11-19.
Svarstiden har förlängts till 2019-02-28.
Utbildning Gävle möter redan idag de krav som ställs i den reviderade
riktlinjen. Revideringen av riktlinjen innebär en kodifiering av nuvarande
praxis. Utbildning Gävle har inga synpunkter på förslaget.
Utbildning Gävle har inga synpunkter på förslaget.

Beslutsunderlag
 Remiss - Riktlinjer för representation Gävle kommunkoncern, dnr
18UN180-2
 Tillämpningsbilagor till Riktlinjer för representation Gävle
kommunkoncern, dnr 18UN180-3
 Förslag till beslut - Remiss: Riktlinje för representation Gävle
kommunkoncern, dnr 18UN180-4
 Barnchecklista - Remiss - Riktlinjer för representation Gävle
kommunkoncern, dnr 18UN180-5

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 6: Remiss - Förslag till ändringar i föreskrifter om
betygskatalog samt föreskrifter om slutbetyg i
grundskolan, grundsärskolan och specialskolan
Dnr 19UN19
Delges: Skolverket

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget,
att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Gävle kommun har 2019-01-24 mottagit en remiss ifrån Skolverket avseende
förslag till ändringar i föreskrifter om betygskatalog samt föreskrifter om
slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan. Skolverket önskar
svar senast 2019-02-20.
De ändringar som görs är för att ge stöd för hur skolenheterna ska föra
betygskatalog och utfärda slutbetyg för elever som har haft en anpassad
timplan utifrån 3 kap. 12 h § skollagen (2010:800) som trädde i kraft 1 augusti
2018.
Utbildning Gävle gör samma bedömning som Skolverket när det gäller
konsekvenserna av förändringarna. Särskilt positivt är att Skolverket tagit
hänsyn till den praktiska hanteringen av betygskatalogen och valt en lösning
som skapar enhetlighet och inte lagt till en ny siffra.
Gävle kommun ställer sig bakom de föreslagna förändringarna. Det är positivt
att det skapas en enhetlighet i betygskatalogen och att ingen ny siffra tillförs

Beslutsunderlag
 Remissmissiv - Förslag till föreskrifter om betygskatalog och slutbetyg i
grundskolan, grundsärskolan och specialskolan, dnr 19UN19-1
 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter om betygskatalog samt
ändring i Skolverkets föreskrifter om slutbetyg i grundskolan,
grundsärskolan och specialskolan, dnr 19UN19-2
 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om betygskatalog
och slutbetyg, dnr 19UN19-3
 Förslag till beslut - Remiss - Förslag till ändringar i föreskrifter om
betygskatalog samt föreskrifter om slutbetyg i grundskolan,
grundsärskolan och specialskolan, dnr 19UN19-4
 Barnchecklista - Remiss - Förslag till ändringar i föreskrifter om
betygskatalog samt föreskrifter om slutbetyg i grundskolan,
grundsärskolan och specialskolan, 19UN19-5

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 7: Val av representant till det Kommunala
tillgänglighetsrådet 2019-2022
Dnr 19UN23
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att utse Kristina Hellström (S) till ledamot i det
kommunala tillgänglighetsrådet.
Ärendemening
Det kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är ett organ för överläggningar,
samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och Gävle kommun. Kommunkoncernens styrelser och
nämnder ska informera rådet om sin verksamhet och planerade förändringar.
Beslut om nytt reglemente för KTR fattas den 12 februari och enligt förslaget
ska en ledamot utses från utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut - Val av representant till det Kommunala
tillgänglighetsrådet 2019-2022
 Begäran om uppgift om ledamot till Kommunala tillgänglighetsrådet

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 8: Kommande beslutsärende - Årsredovisning
2018 för utbildningsnämnden
Dnr 19UN13
Verksamhetsrapporten 2018 för utbildningsnämnden har delgivits nämnden
inför dagens sammanträde. De ekonomiska delarna i rapporten har
föredragits av Sara Marklund, ekonomistrateg - Se § 4b.
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 13 mars avser nämnden att fatta
beslut i ärendet.

§ 9: Kommande beslutsärende - Anmälan om
utökning av antal platser vid Förskolan XXXX
Dnr 18UN161
Förslag till beslut samt beslutsunderlag har delgivits nämnden inför dagens
sammanträde. Huvudmannen XXXX avser att från 2019-09-01 utöka antalet
platser med 10 vid Förskolan XXXX.
Utbildning Gävle gör bedömningen att huvudmannen har förutsättningar att
följa de föreskrifter som gäller för utbildningen med hänsyn till den planerade
utökningen av antal platser.
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 13 mars avser nämnden att fatta
beslut i ärendet.

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sida 12 av 12

