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Förteckning
Dnr 19UN29-1
2019-02-05

Redovisning av anmälningsärenden till
utbildningsnämnden under perioden 2018-11-30 till
2019-01-31
Beslut/Information från Skolinspektionen/Barn- och elevombudet
Beslut om överlämnande för utredning och ev. åtgärder - Anmälan om
skolsituation/kränkande behandling för elev vid Solängsskolan(Dnr 412018:10056) (18UN200-1)
Beslut - Anmälan om skolsituation för elev vid Stigslundsskolan (Dnr 412018:139) (18UN108-13)
Beslut - Beslut om överlämnande för utredning och ev. åtgärder - Anmälan om
skolsituation för elev vid Vallbacksskolan (Dnr 41-2018:11325) (18UN201-1)
Beslut - Anmälan mot Stigslunds högstadium gällande avgiftsfrihet i skolan
(skolinspektionens dnr 41-2018:11757) (18UN202-1)
Beslut - Anmälan om kränkande behandling för elev vid Sofiedalskolan (Dnr.
45-2018:7807) (18UN160-8)
Beslut - Riktad tillsyn av Fridhemsskolan (Dnr 430-2018:11512) (19UN11-1)
Beslut med anledning av anmälan mot Nynässkolan (enkel registrering)
Beslut från Skolverket
Beslut - Statsbidrag för undervisning under skollov (356039)
Beslut - Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande
utbildning på introduktionsprogram 2018 (353720)
Beslut - Statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och
motsvarande för 2018 (353034)
Domar från Förvaltningsrätten
Dom - Överklagan av beslut om tilläggsbelopp för elev vid Internationella
Engelska skolan (Mål nr 4763-17) (17UN241-5)
Beslut - Fordran om skadestånd (mål 1943-18) (18UN126-19)
Dom - Överklagan av beslut om tjänstetillsättning vid Borgarskolan (mål nr
3109-18) (18UN124-14)
Beslut från Arbetsmiljöverket
Beslut - Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket gällande Sofiedalsskolan
(18UN198-3)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
Beslut - Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (17UN215-6)
Beslut/rapporter från Samhällsbyggnad Gävle
Kontrollrapport - Ytterharnäs förskola (358650)
Beslut om riskklassning och årlig beräkning av kontrollavgift - Förskolan
Fyren (358649)
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Kontrollrapport - Ytterharnäs förskola (355695)
Kontrollrapport – Norrskensgården (355694)
Beslut från Samhällsbyggnad Gävle - Placering i risk- och erfarenhetsklass och
beräkning av årlig kontrollavgift- pedagogisk omsorg (355429)
Beslut i Kommunfullmäktige (KF) och Kommunstyrelsen (KS)
Beslut KF 2018-12-10 § 8 - Val av övriga nämnder och styrelser mm (355389)
Beslut KF 2018-12-10 § 11 - Socialt hållbarhetsprogram 2017-2023 (354566)
Beslut i KF 2018-12-10 § 23 - Motion (V) - Att den vegetariska rätten ska
presenteras som huvudalternativ vid lunchservering (354565)
Beslut KF 2018-12-10 § 9 - § 9: Kommunplan med årsbudget 2019 och utblick
(354494)
Beslut i KF 2018-12-10 § 3 - Översyn av reglementen för kommunstyrelsen och
övriga nämnder 2018 (354492)
Beslut i KS 2018-12-04 § 249 - Ungdomsenkät; LUPP (354401)
Beslut i KS 2018-12-04 § 244 -Förslag till förändringar i Kommunstyrelsens
delegationsordning (354400)
Beslut i KS 2018-12-04 § 235 - Ekonomiska månnadsrapporter år 2019 för
kommunen och de kommunala bolagen (354399)
Beslut i KF 2018-11-26 § 5 - Sammanträdesdagar år 2019 för
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige (354398)
Beslut i KS 2018-11-20 § 216 - Instruktion för kommundirektören i Gävle
kommun (352820)
Övrigt
Skrivelse ställd till Utbildningsnämnden - Skolsituation för elev vid
Solängsskolan (18UN175-7)

