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Upplands-Bro kommun

Datum

2016-03-31

Temaärende – Lokalplanering – vad är på gång?
Beslutsärenden
1.

Utredning om rätten till fritidshemsplacering och
skolskjuts
UN 16/0060
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets utredning med
förslag till ändring av bedömning när det gäller rätt till
fritidshemsplacering i kombination med skolskjuts i Upplands-Bro
kommun.

2.

Ändring av riktlinjer för skolskjuts
UN 16/0059
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets ändring av riktlinjer
för skolskjuts i Upplands-Bro kommun. Ändringarna gäller
tillsvidare för all skolskjutsverksamhet från och med den 12 april
2016.

3.

Ändring av godkännande – förskolan Fjärilen
UN 16/0061
Förslag till beslut
Utbildningskontorets förslag på ändring av godkännande för
förskolan Fjärilen gällande antal barn och lokaler antas.

4.

Nya ansökningshandlingar för att starta fristående
förskola
UN 16/0063
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ersätter riktlinjer för godkännande och rätt till
bidrag för fristående förskola och pedagogisk omsorg med
Utbildningskontorets nya ansökningshandlingar med tillhörande
informationsblad för att starta fristående förskola.
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5.

2016-03-31

Redovisning av vidtagna åtgärder efter
Skolinspektionens regelbundna tillsyn i Upplands-Bro
kommun
UN 15/0280
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden tar del av de redovisade åtgärderna efter
Skolinspektionens regelbundna tillsyn i Upplands-Bro kommun.

6.

Skolutvecklingsprogrammet
UN 16/0068
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag till
Skolutvecklingsprogram.

7.

Patientsäkerhetsberättelse 2015 för grund- och
gymnasieskolan
UN 16/0069
Förslag till beslut
1. Patientsäkerhetsberättelsen för grundskolans vårdgivare
2015 godkänns.
2. Patientsäkerhetsberättelsen för gymnasieskolans
vårdgivare 2015 godkänns.
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8.

2016-03-31

Ansökan om detaljplaneändring för del av Kockbacka
2.1, för del Kungsängens-Tibble 1:3 och vid Finnsta
1:166 som tillåter nybyggnationer av förskolor.
UN 16/0067
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner att Utbildningskontoret ansöker om
1. Detaljplanändring för del av Kockbacka 2:1 i östra Bro
som tillåter nybyggnation av förskola.
2. Detaljplanändring för del av Kungsängens-Tibble 1:3 vid
Lillsjö badväg i Kungsängen som tillåter nybyggnation av
förskola och äldreboende.
3. Framtagande av detaljplan för den kommunägda marken i
Bro centrum vid Finnsta 1:166 i anslutning/närhet till den
tillfälliga Norrängens förskola som tillåter permanent
förskola.

9.

Revidering av Utbildningsnämndens
delegationsförteckning
UN 16/0001
Förslag till beslut
Förslag till revidering av Utbildningsnämndens
delegationsförteckning godkänns.

Rapporter
Ekonomisk rapport
Kontorschefens rapport
Balanslista

Delegationsbeslut
Tillförordnad förskolechef Tibble/Norrboda/ Öppna förskolor
Delegationsbeslut, resursteamet
Delegationsbeslut
Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret
Tillförordnad förskolechef på Brunna & Håbo-Tibble förskolor
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Västra Bro förskolor tillförordnad förskolechef
Lista över ställföreträdande förskolechefer Kungsängens förskolor
Resa utanför Sverige men inom EU 18-22 april - 2 lärare och 13 elever på
Upplands Bro gymnasiet
Resa utanför Sverige - elever och lärare på Broskolan
resa utanför Sverige - elever och lärare på Broskolan
Antagning till extern anordnare - Vuxenutbildningen
Tillförordnad förskolechef Östra Bro förskolor Delegationsbeslut 2016

Anmälningar
Inrättande av miljöstipendium för Upplands-Bro kommuns interna miljöarbete
Uppdrag att utreda kostnaderna för att köpa in vindkraftverk
Informationsmaterial från Socialstyrelsen gällande barn i svåra livssituationer
Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020 - Så kan vi vända trenden
Lokalresursplan
Inbjudan till utbildningen "FN:s barnkonvention - snart svensk lag? Förbered
dig och din organisation"!
Utbildningskontorets samverkansgrupp, protokoll
Kommunfullmäktiges beslut § 11 Beslut om antagande av sponsringspolicy
och tillägg i Kommunstyrelsens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut § 10 Upphandlingspolicy för Upplands-Bro
kommun
Beslut - Anmälan om skolsituationen för en elev vid Ekhammarskolan, dnr 412015:3208
Kommunfullmäktiges beslut §3 Medborgarförslag om föräldraprogram (t.ex.
ABC) i Upplands-Bro kommun
Beslut - Uppföljning av beslut om skolsituationen för en elev vid Hagnässkolan
dnr 411-2016:1580 (Dnr 41-2015:5985).
Beslut - Statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på
gymnasial nivå 2016, 2015:1183
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Beslut - Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2016, dnr
2015:1184
Beslut -Statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och
särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå 2016. 2015:1182
Beslutsmeddelande - statsbidrag
Årsplanering för mottagande av nyanlända under 2016
Besvarad synpunkt från en vårdnadshavare gällande den dom som utdelats för
barnskötare.
Besvarad synpunkt från en vårdnadshavare gällande den dom som utdelats för
barnskötare.
Beslut hantering av VFU-ersättning
Riktlinje vid ensamarbete i förskola och fritidshem
Förskollärares pedagogiska utvecklingstid.pdf
Svar på fråga om beslutsunderlag och beskrivning skolutvecklingsprogrammet
Beslut § 8 från Bmn § 8 tidsbegränsat bygglov för uppställning av paviljong
för gruppboende på fastigheten Korängen
Kommunstyrelsens beslut § 46 - Medborgarceremoni
Kommunstyrelsens beslut § 40 - Tillfälligt stöd till kommuner med anledning
av rådande flyktingsituation
UN § 14 Motion om att starta barn- och fritidsprogrammet vid UpplandsBrogymnasiet
KS § 29 Detaljplan för Finnsta 1:230 (Blommans förskola) beslut om samråd
Kommunstyrelsens beslut § 42 - Uppföljning av interna kontrollplaner 2015
Beslut från barn- och elevombudet gällande kränkande behandling vid
Finnstaskolan Dnr 45-2015:8192
Beslut - Anmälan om skolsituationen för en tidigare elev vid Bergaskolan Dnr
41-2015:9981
Ny organisation av förskolor i Kungsängen
Beslut om anmälningsavgift - Fjärilen, Mubarak förskolor
Information om ny webbplats som ska ge barn och unga bättre koll på
socialtjänsten
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