Kallelse
Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2019-10-16
Plats och tid

Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27 13:30-17:00

Ordförande

Evelyn Klöverstedt (L)

Förhinder anmäls till

Michael Bergen

GRUPPMÖTE Kl. 12.30-13.30 (S), (C), (L), (MP) - Symfonin, (M), (KD) - Lyran, (V) Harpan, (SD) - Trombonen Sammanträdet är öppet för allmänheten.
PRESSKONFERENS, direkt efter sammanträdet avslutas, den 16 oktober ca 16.30 i
lokalen Symfonin på Skolkontoret, Ruddammsgatan 27
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1. Upprop och val av justerare
Förslag till beslut
Förslag till justerare: Gustav Nyqvist (M)
Datum för justering: 23 oktober

2. Informationsärende - Elevhälsan

Kurt Hjalmarsson, tf verksamhetschef för elevhälsan

3. Informationsärenden
Ärendebeskrivning
a) Sektorn informerar
- samverkan på sektornivå
- chefsrekryteringar
- utbildning för utbildningsnämnden
b) Ekonomisk månadsrapport
Föredragande: Sara Marklund, ekonomistrateg
Muntlig rapport september.
c) Delårsrapport 2 (dnr 19UN153)
Föredragande: Sinikka Pisilä, chef för verksamhetsstödet
d) Rapport från förtroendeuppdrag
Kort anförande från varje arbetsgrupp och kontaktpolitikergrupp om vårens möten.
e) Kurser och konferenser

Handlingar i ärendet
 Verksamhetsrapport delår 2 2019 utbildningsnämnden

4. Anmälningar för kännedom
Handlingar i ärendet






Beslut - Anmälan om kränkande behandling för elev vid Solängsskolan (Dnr 3.8-SI
2019:4541)
Delegationsbeslut - kontroll och rapport av fullgörande av skolplikt ht-18
19UN130-1
Delegationsbeslut - kontroll och rapport av fullgörande av skolplikt vt-19
19UN130-2
Patientsäkerhetsberättelse 2017/2018 - Elevhälsans medicinska del 19UN12-2
Uppföljningsbeslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Staffansskolan (Dnr
2018:10643) 19UN57-3
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Beslut - Anmälan om skolsituation för elev vid Polhemsskolan (Dnr SI 2019:6998)
Dom i mål nr 3677-17 - Överklagan av tilläggsbelopp för en enskild elev vid Gefle
Montessoriskola 17UN182-5
Dom i mål nr 3676-17 - Överklagan av tilläggsbelopp för en enskild elev vid Gefle
Montessoriskola 17UN183-5
Uppföljningsbeslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Forsbacka skola
(Dnr-2018:10642) 19UN51-3
KS § 168 2019 - Sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen
Uppföljningsbeslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Andersbergsskolan
(Dnr-208:10637) 19UN62-3
Uppföljningsbeslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Vallbacksskolan
(Dnr-2018:10640) 19UN64-3
Uppföljningsbeslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Borgarskolan (Dnr2018:10646) 19UN37-7
§ 10 KF 2019-09-23 Val av nämndemän till Gävle tingsrätt samt avsägelser och
fyllnadsval
Uppföljningsbeslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Ulvsätersskolan (Dnr
2018:10645) 19UN49-4
Beslut - Uppföljning efter tillsyn vid Nynässkolan 7-9 (Dnr 43-2018:10644)
19UN90-4
Avslut av regelbunden tillsyn Lekupptäckarna 19UN4-7
Avslut av reglebunden tillsyn C Företaget Dagbarnvårdare 18UN6-8
Beslut - Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för
utökning av verksamhet vid en fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet ( Dnr
2019:998) 19UN43-12
KS § 204 2019 - Åtgärdsplan för effektiviseringar och kostnadsbesparingar
Remiss från kultur- och fritidsnämnden - Kulturpolitiskt program 19UN149-1
Remiss av förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:34) om
arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda
frånvaro i skolan 19UN140-1
Redovisning av anmälningsärenden till utbildningsnämnden under perioden 31
augusti till 7 oktober 2019 19UN29-6

5. Redovisning av delegationsbeslut
19UN14

Handlingar i ärendet
 Redovisning av delegationsbeslut under perioden 31 augusti till 4 oktober 2019

6. Beslutsärende: Avgift vid ansökan om godkännande av att starta
eller utöka fristående förskola
19UN146

Sinikka Pislä, chef för verksamhetsstödet

Förslag till beslut
att utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att införa en avgift för
den som ansöker om godkännande och utökande av fristående förskola samt byte av
ägare hos huvudmannen från 2020-01-01.
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att utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgiften fastställs till 25 000
kr för en ansökan om godkännande av en fristående förskola och 15 000 kr för en
ansökan om utökande av en fristående förskola samt 15 000 kr för byte av ägare hos
huvudmannen.
att utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgifterna för den som
ansöker om godkännande och utökande av fristående förskola ska betalas i samband
med ansökan och att ansökan inte tas upp tillprövning om avgiften ej betalats.

Ärendebeskrivning
För att som fristående huvudman få tillstånd att bedriva förskola i Gävle kommun krävs
tillstånd av Gävle kommun.
Om den sökanden bedöms ha de förutsättningar som krävs för att följa de föreskrifter
som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 § skollag (2010:800) erhåller sökande beslut
om godkännande för att driva den fristående förskolan. Det är sökanden som i ansökan
ska visa att förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen finns.
Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen liksom
motsvarande lagar för andra välfärdssektorer. Förändringarna började gälla den 1
januari 2019.
De förändrade förutsättningar som lagen medför innebär i korthet att Gävle kommun
vid godkännande av ny verksamhet ansvarar för att kontrollera den fristående
verksamheters ägar- och ledningskrets. Den sökande ska:
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller
för verksamheten
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten,
och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.
De nya bestämmelserna i skollagen ger Gävle kommun rätt att ta ut avgift vid
godkännande av ny verksamhet. En utökning av ett tillstånd och ett byte av huvudman
innebär i praktiken att en ny prövning av godkännande kommer att behöva ske.
Avgiften ska enligt kommunallagen basera sig på självkostnadsprincipen och således
utgå ifrån de resurser som handläggningen av ärendet kräver.
Det skiljer sig åt mellan kommuner om en avgift införts och på vilket belopp. Göteborg
stad, Malmö stad och Alingsås kommun har redan beslutat om att en avgift ska införas.
I dessa kommuner tas ansökan inte upp till prövning i ansvarig nämnd om inte avgiften
betalats. Strängnäs kommun har infört avgifter för ansökande av godkännande av
fristående förskola och utökning av befintlig fristående förskola samt byte av ägare hos
huvudmannen i fristående förskola. Utbildning Gävle har fått uppgifter att tjänstemän i
Eskilstuna kommun, Örebro kommun, Västerås kommun och Norrköpings kommun
arbetar med att förbereda ärenden för beslut om att införa avgift vid ansökande om
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godkännande av fristående förskola.
Utbildning Gävles rekommendation
Utbildning Gävle menar att genomföra en ägar- och ledningsprövning, vilket är ett krav,
i tillägg till redan befintlig handläggning av ansökningarna kommer att kräva ökade
resurser.
Utbildning Gävle menar att lagstiftaren insett att sådana konsekvenser kan uppstå hos
kommuner och att det är lagstiftarens intention att en avgift införs som en
kompensation för ökade kostnader. Andra kommuner har infört avgifter och fler
kommuner förväntas göra så vilket stödjer Utbildning Gävles tolkning av lagstiftarens
intention.
Utbildning Gävle rekommenderar att en avgift vid ansökande om godkännande av
fristående förskola ska införas i enlighet med lagstiftarens intention.
När det gäller vilket belopp som är lämpligt så är självkostnadsprincipen i
kommunallagen vägledande. Avgiften ska helt enkelt stå i proportion till de kostnader
som Utbildning Gävle har för hanteringen av ansökan. Utbildning Gävle menar att 25
000 kr för den som ansöker om att starta en ny fristående förskola och en avgift om 15
000 kr för en utökning av ett befintligt tillstånd samt 15 000 kr för byte av ägare hos
huvudmannen svarar mot de kostnader som finns för handläggningen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Avgift vid ansökan om godkännande av fristående förskola
 Promemoria - Avgift vid ansökan om godkännande av fristående förskola
 Blankett - Ansökan godkännande av fristående förskola

7. Kommande beslut: Sammanträdesplan för utbildningsnämnden
2020
19UN141

Ärendebeskrivning
Förslag till datum för utbildningsnämndens sammanträden 2020:

12 februari
11 mars
15 april
3 juni
9 september
14 oktober
18 november
16 december
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I förslaget till sammanträdesplan har kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträdesdatum för 2020 beaktats.

Handlingar i ärendet
 Sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2020
 Ks protokollsutdrag § 168

8. Kommande beslut: Organisationsförändring inom Stigslunds
rektorsområde
19UN145

Ärendebeskrivning
Utbildning Gävle föreslår att Tallbackens skola ska bli en egen skolenhet från årsskiftet
2019/2020. Hittills har Tallbacken varit en del av Strömsbro/Tallbacken skolenhet. I
takt med att Tallbackens skola har byggts ut och blivit större är det naturligt att det blir
en egen skolenhet.
Ett beslut om bildande av ny skolenhet måste fattas av utbildningsnämnden.

9. Kommande beslut: Remiss från kultur- och fritidsnämnden Kulturpolitiskt program
19UN149

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har tillsänts en remiss från kultur- och fritidsnämnden, förslag till
kulturpolitiskt program. Remissen ska besvaras senast 22 november 2019.

Handlingar i ärendet
 Remiss från kultur- och fritidsnämnden - Kulturpolitiskt program

10. Kommande beslut: Lokalresursplan 2020-2030
19UN154

Handlingar i ärendet
 Lokalresursplan 2020-2030
 Lokalresursplan UG 2020-2030 - Förslag till beslut
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11. Kommande beslut: Resursfördelningsmodell för
utbildningsnämnden 2020
19UN155

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Revidering av resursfördelningsmodell 2020
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