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Närvaro
Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare
Evelyn Klöverstedt (L) (ordförande)
Lisa Trevitt (S) (vice ordförande)
Peter Hallgren Stjerndorff (M) (2:e vice ordförande)
Gustav Nyqvist (M)
Håkan Alenius (S) §52
Kristina Hellström (S)
Damian Riveira Linares (S)
Anders Berglund (MP)
AnnCharlotte Nyberg (V)
Daniel Weiss (KD)
Wanja Delén (SD)
Marianne Larsson (SD)
Eva L Johansson (S) §§53–64 ersätter Håkan Alenius (S)
Mats Ivarsson (L) ersätter Robert Wallner (C)

Närvarande ersättare
Eva L Johansson (S) §52
Ebabekir Yildiz (S) §§52–58
Mårten Gulin (MP)
Andreas Larsson (V)
Sven Olof Hiller (M)
Emelie Taimi (M)

Övriga
Tomas Hartikainen, sektorchef
Michael Bergen, sekreterare
Sinikka Pisilä, chef för verksamhetsstödet
Eva Levin, verksamhetschef grundskoleutbildning §§52–62
Therese Sarenbrant, verksamhetschef gymnasieutbildning §§52–62
Susanne Tedenby, kommunikationsstrateg §§52–62
Sara Marklund, ekonomistrateg §§52–62
Bo-Erik Simonsson, kvalitetsutvecklare §52
Catrine Krantz, förslagsställare §59
Mikael Englund, rektor Borgarskolan §55
Tomas Östlund, rektor IM-programmen §55
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§52: Informationsärende under förmiddagen
Ärendebeskrivning
a) Mål och resultat 2018/2019
Föredragande: Bo-Erik Simonsson, kvalitetsutvecklare
Andelen behöriga elever från den kommunala grundskolan till
gymnasieskolan är något lägre jämfört med 2018. Skillnaden i andelen
behöriga till gymnasieskolan mellan pojkar och flickor har ökat. Andelen
behöriga till gymnasieskolan skiljer sig åt mellan kommunens olika skolor.
Skillnaden i andelen behöriga har ökat där några skolor har en högre andel
behöriga jämfört med förgående år och några har en lägre. Det finns elever i
åk 9 som saknar betyg i endast ett ämne. Fördelningen mellan vilka ämnen
eleverna saknar endast ett betyg i presenteras för nämnden.
I gymnasieskolan har den genomsnittliga betygspoängen sjunkit något jämfört
med föregående år. Kvinnor har sammantaget högre genomsnittlig
betygspoäng än män.
Eva Levin, verksamhetschef för grundskoleutbildningen och Therese
Sarenbrant, verksamhetschef för gymnasieutbildningarna, svarar på
nämndens frågor om vilket arbete som utförs för att nå ökad måluppfyllelse
inom grundskolan och gymnasieskolan.
b) Inför mål och budget 2020
Föredragande: Tomas Hartikainen, sektorchef
Sektorchefen redogör för hur den nya budgetprocessen i Gävle kommun ser ut
inför 2020. Utbildningsnämndens ordförande och 1:e vice ordförande träffade
tillsammans med sektorledningen kommunalråden och representanter från
Styrning och stöd Gävle i juni för en första dialog. Utbildning Gävle förbereder
nu underlag för en andra verksamhetsdialog i slutet av september och
sektorchefen går igenom olika avsnitt kopplade till det underlaget.
Analys utvecklingsområden
Utbildning Gävle har gjort en kulturstudieanalys över utvecklingsområden att
arbeta med för att uppnå det kommunövergripande målet om kraftigt
förbättrade resultat i Gävles skolor under mandatperioden. Analysen bygger
på en kollegial kartläggning som har genomförts i samarbete med Stefan
Weinholz vid Högskolan i Dalarna.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Ekonomiska förutsättningar inför budgeten 2020
Prognosen för årets resultat pekar på ett stort underskott för flera av
kommunens nämnder och kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag
att göra effektiviseringar på 40 miljoner kronor fram till årsskiftet. Alla
sektorer måste bidra. Hur väl effektiviseringarna genomförs i år kommer att
ha betydelse för effektiviseringskraven för kommande år.
I ursprungsdirektiven för budgetarbetet inför 2020 anges det att grundskolan
och elevhälsan inom Utbildning Gävle ska undantas besparingsåtgärder med
anledning av statsbidraget för likvärdig skola. De direktiven kan med
anledning av det ekonomiska läget komma att ändras.
Förslag till indikatorer på övergripande nivå
Utifrån de kommunövergripande målen som är satta för mandatperioden
2019-2022 ska sektorerna ange indikatorer som ska svara mot de
målen. Utbildning Gävle föreslår två indikatorer som svarar mot mål ett
(kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor) och en indikator som svarar mot
mål tre (trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela
kommunen).
Mål 1:
- andelen elever med behörighet till nationella program på gymnasiet
- andelen elever som får gymnasieexamen och studiebevis
Mål 3:
- andelen elever som känner sig trygga i årskurs 5
Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten i november och nämnden
fastställer internbudget och verksamhetsplan på sitt sammanträde i december.

Beslutsunderlag
 Rapport Gävle kollegial kartläggning slutversion, dnr 383330

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§53: Upprop och val av justerare
Beslut
Utbildningsnämnden utser Wanja Delén (SD) till justerare med
justeringsdatum den 18 september 2019.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§54: Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan.
Ordföranden informerar om att de två sista ärendena på föredragningslistan
kommer att behandlas bakom stängda dörrar på grund av
myndighetsutövning.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§55: Informationsärenden
Ärendebeskrivning
a) Sektorn informerar


Information från Samverkan

Thomas Hartikainen, sektorchef, informerar om att inför utbildningsnämnden
sammanträde har facklig samverkan ägt rum den 4 september. De fackliga
representanterna har inget att erinra när det gäller beslutsärendena.


Rekryteringar

Tomas Östlund, ny rektor för introduktionsprogrammen och Mikael
Englund, ny rektor Borgarskolan presenterar sig för nämnden.


Gymnasieantagning 2019

Therese Sarenbrant, verksamhetschef för gymnasieutbildningarna, informerar
om gymnasieantagningen för läsåret 2019/2020. Förhållandet mellan antal
platser och antal antagna elever vid respektive program inklusive
introduktionsprogrammen vid kommunens gymnasieskolor redovisas. Antal
elever som blivit antagna på sitt förstahandsval och fördelningen mellan
yrkes- och högskoleförberedande program presenteras.


Val till grundskolan 2019

Eva Levin, verksamhetschef för grundskoleutbildningarna, informerar
om valen av skola till årskurs 7.


Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun

Sinikka Pisilä, chef för verksamhetsstödet informerar om Skolinspektionens
tillsyn av Gävle kommun. Skolinspektionen har haft en uppföljande
genomgång av sin tillsyn tillsammans med huvudmannen och presenterat de
styrkor och utvecklingsområden de har uppmärksammat under sin
granskning. Skolinspektionen ger Gävle kommun beröm för att vara aktiva och
drivande, verkar för likvärdighet, har mod att förändra och göra omtag i
kvalitetsarbetet.


Riktade insatser för nyanlända barn och elevers utbildning

Thomas Hartikainen, sektorchef, informerar om Skolverkets satsning på
riktade insatser för nyanlända barn och elevers utbildning. Gävle kommun
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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har tackat ja till att ingå i del ett, kartläggning och analys. Fortsatt deltagande
kommer att beslutas om i ett senare skede.


Förskoleplatser i Gävle

Sinikka Pisilä, chef för verksamhetsstödet, redogör för hur processen för
placering i förskola ser ut i Gävle kommun samt ger en nulägesbild av
platssituationen.
b) Ekonomisk månadsrapport (dnr 19UN129)
Föredragande: Sara Marklund, ekonomistrateg
Skriftliga ekonomiska uppföljningar för maj, juni och juli har delgivits
nämnden. Sara Marklund, ekonomistrateg, redovisar muntligt motsvarande
redovisning för augusti månad.
Resultatet per augusti visar ett överskott på 2,8 mnkr. Avvikelser av intäkter
som redovisas är asylintäkter (-3,4 mnkr) och intäkter från elever från andra
kommuner som går i gymnasiet här (-6,4 mnkr).
Avvikelser av kostnader som redovisas är köp av verksamhet av andra aktörer
(+1,8 mnkr), lokalkostnader (+1,2mnkr), övriga kostnader för material och
tjänster såsom arbetskläder och måltider (+2,3 mnkr) och avskrivningar (+1
mnkr).
c) Rapport från förtroendeuppdrag
Nämndens ledamöter har fått en lista med höstens samtliga datum för
kontaktpolitikermöten och arbetsgruppsmöten. Ordföranden ger nämndens
ledamöter i uppdrag att till nämndens sammanträde i oktober göra
reflektioner över vårens träffar och delge dessa till övriga ledamöter.
d) Kurser/konferenser
Ingen information framförs.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 56: Anmälan av delegationsbeslut i
utbildningsnämnden 2019
Dnr 19UN14

Beslut
Utbildningsnämnden lägger de redovisade delegationsbesluten till
handlingarna.

Beslutsunderlag
 Redovisning av delegationsbeslut under perioden 25 maj till 30 augusti
2019, dnr 19UN14-11

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§57: Redovisning av anmälningsärenden
Beslut
Utbildningsnämnden lägger de redovisade anmälningsärendena till
handlingarna.

Beslutsunderlag
 Redovisning av anmälningsärenden till utbildningsnämnden under
perioden 25 maj till 30 augusti 2019, dnr 19UN29-5
 Beslut om överlämnande för utredning och ev. åtgärder - Anmälan om
skolsituation för elev vid Stigslunds skola (Dnr 3.8-SI 2019:4258), dnr
19UN107-1
 Beslut – Uppföljning av Skolinspektionens beslut att lämna anmälan till
Gävle kommuns klagomålshantering (Dnr 3.9-SI 2019:3566), dnr
19UN75-4
 Beslut för förskoleklass och grundskola efter uppföljning av riktad tillsyn
vid Nya Kastets skola (Dnr 440-2018:6015), dnr 16UN50-15
 Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter
förstagångstillsyn (Dnr 442-2018:11114), dnr 19UN108-1
 Beslut om överlämnande för utredning och ev. åtgärder - Anmälan om
skolsituation för elev vid Vikingaskolan (Dnr 3.8-SI 2019:5268), dnr
19UN110-1
 Beslut - Riktad tillsyn Multi care 2019, dnr 19UN80-4
 Borttagen på grund av sekretess, dnr 18UN177-10
 Beslut - Anmälan om kränkande behandling för elev vid Strömsbro skola
(Dnr. 45-2018:10006), dnr 18UN193-11
 Beslut - Kopior på bedömda nationella prov vid Ludvigsbergsskolan (Dnr
2019:503), dnr
 Beslut - Kopior på bedömda nationella prov vid Nynässkolan 7-9 (Dnr
2019:503), dnr
 Beslut efter tillsyn för gymnasiesärskola Gävle kommun, dnr 19UN18-10
 Beslut i mål 2841-19 - avslag om inhibition av utbildningsnämndens
beslut § 48 2019-06-05, dnr 19UN74-17
 Borttagen på grund av sekretess, dnr 19UN115-3
 Beslut med anledning av anmälan mot Solängsskolan i Gävle kommun
(dnr 3.8-SI 2019:1487), dnr 19UN61-4
 Beslut - Uppföljning av Skolinspektionens beslut att lämna anmälan till
Gävle kommuns klagomålshantering (Dnr 3.4-2019:3800), dnr 19UN92-4
 Beslut - Uppföljning av Skolinspektionens beslut att lämna anmälan till
Gävle kommuns klagomålshantering (Dnr SI 2019:5842), dnr 19UN107-4

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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 Beslut med anledning av anmälan mot Sofiedalskolan i Gävle kommun
(dnr SI 2019:3793), dnr 19UN86-8
 Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 19UN67-3
 Beslut från Förvaltningsrätten i Falun, dnr 383075
 Beslut_karriär_1819, dnr 380672
 Beslut_fritidshemsatsningen, dnr 380671
 Beslut - statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra
personalkategorier för 2018-2019, dnr 380670
 Beslut - nordiska elever, dnr 380669
 §18 KF Avsägelser samt fyllnadsval(376373) (0)_TMP, dnr 380668
 RapportDataskyddsorganisationUtbildning, dnr 380667
 Beslut_omsorgkvällarnätterhelger19, dnr 380666
 Beslut_mindre_barngrupper 1920, dnr 380665
 Beslut_lågstadiesatsningen, dnr 380664
 19KS54 Delårsrapport 1 år 2019 med årsprognos för kommunen och de
kommunala bolagen, dnr 380650
 18KS448 Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021-2023, dnr
380649
 19KS134 Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27 § 6 gällande
miljöbokslut för Gävle kommun 2018, dnr 380648
 §11 KF Motion (V) Kommunen bör ta ansvar för utbildning för
ensamkommande barn, dnr 380647
 19KS309 Revidering av tillämpningsanvisningar attestreglemente, dnr
380646
 19KS59 Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27 § 5 gällande avveckling
av resultatfonder, dnr 380645
 Information - nya tobakslagen skolor och förskolor, dnr 376244
 Kontrollrapport - Östers förskola, dnr 375993

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 58: Beslutsärende: Svar på e-petition #38764 –
Bevara Linvägens förskola
Delges:
Kommunstyrelsens diarium
Förslagsställaren
Dnr 19UN132

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anse e-petitionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande beslutade den 14 augusti 2019 att remittera epetition #38764 till utbildningsnämnden samt att utbildningsnämnden ska
fatta beslut i ärendet.
Förslagsställaren föreslår att Gävle kommun ska bevara Linvägens förskola.
Förslagsställaren närvarar och presenterar sitt förslag för
utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden fattade den 5 juni 2019 beslut om att flytta
verksamheten vid Linvägens förskola till övriga förskolor i Valbo
förskoleområde. Beslutet fattades mot bakgrund av att det finns en
överkapacitet av förskoleplatser i Valbo, en överkapacitet som beräknas
komma att bestå fram till 2027.
Det har sedan nämndens beslut den 5 juni 2019 inte framkommit något nytt
som föranleder att ompröva det beslutet.
Det har under sommaren lämnats in en ansökan om att starta en fristående
verksamhet i Linvägens lokaler. Den ansökan handläggs av Utbildning Gävle.

Förslag
Ordföranden yrkar att e-petitionen anses besvarad med hänvisning till att det
sedan nämnden fattade sitt beslut den 5 juni inte framkommit någon
omständighet som skulle föranleda en omprövning av det beslutet.
Peter Hallgren Stjerndorff (M) yrkar att meningen "Utbildningsnämnden
fattade den 5 juni 2019 beslut om att flytta verksamheten vid Linvägens
förskola till övriga förskolor i Valbo förskoleområde." i ärendebeskrivningen
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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ändras till lydelsen "Utbildningsnämndens majoritet fattade den 5 juni 2019
beslut om att lägga ner Linvägens förskola.".
Ordföranden yrkar avslag på Peter Hallgren Stjerndorffs (M) yrkande om
ändring av meningen i ärendebeskrivningen.
Lisa Trevitt (S) yrkar bifall till ordförandens förslag att anse e-petitionen
besvarad.
Peter Hallgren Stjerndorff (M), Daniel Weiss (KD) och Wanja Delén
(SD) yrkar bifall till e-petitionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Peter Hallgren Stjerndorffs (M) yrkande
om ändring av meningen i ärendebeskrivningen mot ordförandens
avslagsyrkande och finner att utbildningsnämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på sitt eget yrkande om att besvara epetitionen mot Peter Hallgren Stjerndorffs (M), Daniel Weiss (KD) och Wanja
Deléns (SD) yrkande om bifalla e-petitionen och finner att
utbildningsnämnden beslutar i enlighet ordförandens förslag. Votering begärs
och verkställs.
Åtta ledamöter röstar för att anse e-petitionen besvarad och fem ledamöter
röstar för att bifalla e-petitionen. Voteringsprotokoll återfinns som bilaga till
protokollet. Utbildningsnämnden beslutar således att anse e-petitionen
besvarad.

Reservation
Peter Hallgren Stjerndorff (M), Gustav Nyqvist (M) och Daniel Weiss (KD)
samt Wanja Delén (SD) och Marianne Larsson (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för bifallsyrkandet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - svar på e-petition "Bevara Linvägens förskola", dnr
19UN132-2
 E-petition - Bevara Linvägens förskola, dnr 19UN132-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 59: Beslutsärende: Gymnasieskolans programoch inriktningsutbud 2020/2021
Dnr 19UN88

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolornas program- och
inriktningsutbud för läsåret 2020/2021 enligt föreliggande förslag.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Gymnasieskolornas utbud av inriktningar behöver förändras utifrån tidigare
års och innevarande års sökbild och antagning. En förutsättning att starta
utbildningarna är att eleverna söker de utbildningarna vi erbjuder.
Inför 2019/2020 gjordes förändringar för vissa inriktningar utifrån ett arbete i
antagningsutskottet. De förändringar och nedläggningar som föreslås utgår
från tidigare års sökbild, förändringar genom samverkansavtal med
Sandvikens kommun, förändringar beroende på möjliga externa
lärlingsplatser, justeringar i programplaner för att utveckla och göra
inriktningar mer attraktiva samt antagningsutskottets tidigare arbete och
analyser.
Inriktningar som föreslås förändras
Dans- och teaterinriktningarna på Vasaskolans estetiska program har låga
söksiffror. Beslut om faktiskt start av estetiska programmets inriktningar dans
och teater tas av utbildningsnämndens ordförande efter överläggningar i
antagningsutskottet.
Inriktningar som föreslås inte erbjudas 2020/2021
• På humanistiska programmet föreslås att endast erbjuda inriktningen kultur
utifrån söksiffror de tre senaste åren. Det innebär att inriktningen språk inte
erbjuds 2020/2021.
Inriktningar som föreslås förändras utifrån samverkansavtal med
Sandviken
• Inriktningen estetik och media på estetiska programmet erbjuds i Sandviken
Inriktningar som föreslås läggas ned inför 2020/2021
• Fordonsprogrammets inriktning godshantering som inte har bedrivits
innevarande läsår.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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• Teknikprogrammets produktionsinriktning som inte har bedrivits
innevarande läsår eller de senaste fem åren.
• Teknikprogrammets fjärde år, T4, som inför läsåret 2019/2020 återigen
hade för få sökande.
Inriktningar som fortsatt utreds
• Inriktningen karosseri och lackering på fordons- och
transportprogrammet undersöks möjligheten att starta lärlingsutbildning.
Under förutsättning att företag kan erbjuda lärlingsplatser i den omfattningen
som krävs erbjuds inriktningen med lärlingsupplägg. Beslut om faktiskt start
av inriktning tas av utbildningsnämndens ordförande efter överläggningar i
antagningsutskottet.
• El och energiprogrammets inriktning dator och kommunikationsteknik hade
inför läsåret 2019/2020 få sökande elever. Möjligheten att erbjuda
inriktningen undersöks vidare.
Arbetet i antagningsutskottet fortsätter och sektor Utbildning återkommer
med mer information kring de inriktningar där utredningar pågår.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gymnasieskolans program- och inriktningsutbud
2020/2021, dnr 19UN88-3
 Gymnasieskolans program- och inriktningsutbud 2020/2021, dnr
19UN88-2

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 60: Beslutsärende: Fyllnadsval kontaktpolitiker i
utbildningsnämnden
Dnr 19UN20

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utse Emelie Taimi (M) till kontaktpolitiker för grundskoleutbildningen
samt
att utse Daniel Weiss (KD) till kontaktpolitiker för gymnasieutbildningen.

Ärendebeskrivning
Karl Andersson (M) och Alexandra Tawaifi (KD) har avsagt sig sina uppdrag i
utbildningsnämnden och därmed också sina uppdrag som kontaktpolitiker
gentemot grundskolan respektive gymnasiet.
I enlighet med riktlinjerna ska fyllnadsval göras i deras ställe.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Fyllnadsval av kontaktpolitiker i utbildningsnämnden,
dnr 19UN20-4
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-09-11

§ 61: Beslutsärende: Fyllnadsval representanter i
utbildningsnämndens arbetsgrupper
Dnr 19UN25

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utse Emelie Taimi (M) till representant i nämndens samverkansgrupp med
socialnämnden samt
att utse Daniel Weiss (KD) till representant i lokalutvecklingsgruppen.

Ärendebeskrivning
Karl Andersson (M) och Alexandra Tawaifi (KD) har avsagt sig sina uppdrag i
utbildningsnämnden och därmed också sina uppdrag i nämndens
arbetsgrupper.
I enlighet med riktlinjerna ska fyllnadsval göras i deras ställe.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - fyllnadsval representanter i utbildningsnämndens
arbetsgrupper, dnr 19UN25-5

Justerare
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-09-11

§ 62: Beslutsärende: Revidering av
utbildningsnämndens delegationsordning
Delges:
Berörd delegat i delegationsordningen.
Dnr 19UN60

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget till reviderad
delegationsordning.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens delegationsordning punkt 10.16 rör ersättning till
annan huvudman för förlängda studier enligt gymnasieförordningen (GyF)
9 kap 7 § - Beslut att undervisningen på ett nationellt program för en elev i
gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år. Delegat är chef för
verksamhetsstödet (CFV).
Utbildning Gävle föreslår att delegaten ändras till verksamhetschef för
gymnasiet (VGY) i enlighet med hur den praktiska hanteringen av ärendet ser
ut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av utbildningsnämndens
delegationsordning, dnr 19UN60-6
 Utdrag ur utbildningsnämndens delegationsordning, dnr 380839
 Barnchecklista - Revideringar av delegationsordningen för
Utbildningsnämnden 2019, dnr 19UN60-2
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-09-11

§ 63: Borttagen på grund av sekretess
Dnr 19UN109

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sida 20 av 21

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-09-11

§ 64: Borttagen på grund av sekretess
Dnr 18UN12

Justerare
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