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Förteckning
Dnr 19UN29-5
2019-09-03

Redovisning av anmälningsärenden till
utbildningsnämnden under peridoen 25 maj till 30
augusti 2019
Beslut/Information från Skolinspektionen/Barn- och elevombudet
- Beslut - Anmälan om kränkande behandling för elev vid Bergby
Centralskola (dnr 3.8-SI 2019:3399) (19UN106-11)
- Beslut om överlämnande för utredning och ev. åtgärder - Anmälan om
skolsituation för elev vid Stigslunds skola (Dnr 3.8-SI 2019:4258)
(19UN107-1)
- Beslut – Uppföljning av Skolinspektionens beslut att lämna anmälan
till Gävle kommuns klagomålshantering (Dnr 3.9-SI 2019:3566)
(19UN75-4)
- Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter
förstagångstillsyn (Dnr 442-2018:11114) (19UN108-1)
- Beslut för förskoleklass och grundskola efter uppföljning av riktad
tillsyn vid Nya Kastets skola (Dnr 440-2018:6015) (16UN50-15)
- Beslut om överlämnande för utredning och ev. åtgärder - Anmälan om
skolsituation för elev vid Vikingaskolan (Dnr 3.8-SI 2019:5268)
(19UN110-1)
- Beslut - Anmälan om skolsituation för elev vid Lilla Sätraskolan
(18UN177-10)
- Beslut - Anmälan om kränkande behandling för elev vid Strömsbro
skola (Dnr. 45-2018:10006) (18UN193-11)
- Beslut efter tillsyn för gymnasiesärskola Gävle kommun (19UN18-10)
- Beslut - Kopior på bedömda nationella prov vid Nynässkolan 7-9 (Dnr
2019:503) ()
- Beslut - Kopior på bedömda nationella prov vid Ludvigsbergsskolan
(Dnr 2019:503) ()
- Beslut med anledning av anmälan mot Solängsskolan i Gävle kommun
(dnr 3.8-SI 2019:1487) (19UN61-4)
- Beslut - Uppföljning av Skolinspektionens beslut att lämna anmälan
till Gävle kommuns klagomålshantering (Dnr 3.4-2019:3800)
(19UN92-4)
- Beslut - Uppföljning av Skolinspektionens beslut att lämna anmälan
till Gävle kommuns klagomålshantering (Dnr SI 2019:5842)
(19UN107-4)
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Beslut med anledning av anmälan mot Sofiedalskolan i Gävle kommun
(dnr SI 2019:3793) (19UN86-8)
Beslut - Anmälan om skolsituation för elev vid Stora Sätraskolan (Dnr
41-2018:9701) (18UN179-7)
Beslut - Anmälan om skolsituation för elev vid Stora Sätraskolan (Dnr
41-2018:9701) (18UN179-7)

Beslut från Skolverket
- Beslut_karriär_1819 (380672)
- Beslut_fritidshemsatsningen (380671)
- Beslut - statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra
personalkategorier för 2018-2019 (380670)
- Beslut - nordiska elever (380669)
- Beslut_omsorgkvällarnätterhelger19 (380666)
- Beslut_mindre_barngrupper 1920 (380665)
- Beslut_lågstadiesatsningen (380664)
Beslut med anledning av tillsyn genomförd av Utbildning Gävle
- Avslut av regelbunden tillsyn pedagogiska omsorgen Arka (18UN11-11)
- Avslut av regelbunden tillsyn personalkooperativ Bilaal
fritidsverksamhet (18UN9-12)
- Beslut - Riktad tillsyn Multi care 2019 (19UN80-4)

Beslut från Förvaltningsrätten i Falun
- Beslut i mål 2841-19 - avslag om inhibition av utbildningsnämndens
beslut § 48 2019-06-05 (19UN74-17)
- Underrättelse - Överklagan mot beslutet av tilläggsbelopp vid
Montessoriförskolan Regnbågen (Målnr 2848-19) (19UN95-3)
- Dom i mål 2841-19 - Överklagande av utbildningsnämndens beslut §
48 2019-06-05 (19UN74-22)
- Beslut från Förvaltningsrätten i Falun (383075)
Beslut/rapporter från Samhällsbyggnad Gävle
- Beslut om antagande - Järvsta 16:6, m. fl., Järvstagläntan (17UN2635)
- Information - nya tobakslagen skolor och förskolor (376244)
- Kontrollrapport - Östers förskola (375993)
Beslut i Kommunfullmäktige (KF) och Kommunstyrelsen (KS)
- §18 KF Avsägelser samt fyllnadsval (380668)
- 19KS134 Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27 § 6 gällande
miljöbokslut för Gävle kommun 2018 (380648)
- §11 KF Motion (V) Kommunen bör ta ansvar för utbildning för
ensamkommande barn (380647)
- 19KS59 Kommunfullmäktiges beslut 2019- 05-27 § 5 gällande
avveckling av resultatfonder (380645)
- 19KS54 Delårsrapport 1 år 2019 med årsprognos för kommunen och
de kommunala bolagen (380650)
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18KS448 Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021-2023
(380649)
19KS309 Revidering av tillämpningsanvisningar attestreglemente
(380646)

Övrigt
- Beslut - Angående skadestånd på grund av felaktig särskoleplacering
(19UN94-4)
- Rapport Dataskyddsorganisation Utbildning (380667)

