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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2017-04-25

Plats och tid

Gemaket, 2017-04-25 17:00 – 20:30

Ajournering

19:32-19:48
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Rolf Nersing, ordförande (S)
Lisa Edwards, 1:a vice ordförande (C)
Kaj Bergenhill, 2:e vice ordförande (M)
Lars Thomasson (C)
Helené Söderholm (S)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Anitha Nygårds (SD)
Kerstin Molander (M)
Lena Åkerlind (M)
Ingvar Landälv (KD)
Kerstin Krantz Durhagen (MP)

Rolf Andersson (M)
Björn Elfvelin (M)
Khursid Chowdhury (V)
Daniel Walfridsson (M)

Övriga deltagare

Tijana Todorovic, Kommunsekreterare, Kaj Söder. Utbildningschef, Jesper
Sjögren, Stabschef, Samanthi Al-Daheri, Enhetschef modersmålsenheten
§34, Lena Hjukström, Rektor Ekhammarskolan §34, §22, Ann-Sofie
Backlund, Biträdande rektor Ekhammarskolan §34, §22.

Utses att justera

Kaj Bergenhill (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-05-02
kl. 10:00

Paragrafer

§§ 22 - 36

Underskrifter

Sekreterare

........................................................
Tijana Todorovic

Ordförande

........................................................
Rolf Nersing (S)

Justerare

........................................................
Kaj Bergenhill (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-04-25

Datum för anslags uppsättande:

2017-05-02

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................

Tijana Todorovic

2017-05-23
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2017-04-25

Innehållsförteckning
§ 22

Systematiskt kvalitetsarbete 2017

3

§ 23

Yttrande kring motion om framtagande av
handlingsplan kring särskilt begåvade barn

4

§ 24

Förändring av rätt till bidrag. Pedagogisk
omsorg - Dagmamma i Brunna

5

§ 25

Remiss - ansökan om godkännande som
huvudman, Magelungen Utveckling AB,
dnr 32-2017:929

6

§ 26

Remiss - ansökan om godkännande som
huvudman, Ljud & Bildskolan LBS AB, dnr
32-2017:1011

7

§ 27

Remiss - ansökan om godkännande som
huvudman, Täby enskilda gymnasium AB,
dnr 32-2017:973

8

§ 28

Remiss - ansökan om godkännande som
huvudman, Thorengruppen AB, dnr 322017:886

9

§ 29

Remiss - ansökan om godkännande som
huvudman, Thorengruppen AB, dnr 322017:899

10

§ 30

Remiss - ansökan om godkännande som
huvudman, Nordens Teknikerinstitut AB,
dnr 32-2017:896

11

§ 31

Remiss från Skolinspektionen,
Psykologigymnasiet Sverige AB, Dnr 322017:671

12

§ 32

Patientsäkerhetsberättelse 2016

13

§ 33

Frågan om extra sammanträdestid

14

§ 34

Rapporter

17

§ 35

Delegationsbeslut

18

§ 36

Anmälningar
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 22

Sammanträdesdatum:

2017-04-25

Systematiskt kvalitetsarbete 2017
Dnr UN 17/0053

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport
grundsärskola.
__________

Sammanfattning
Utbildningskontoret har gjort sammanställningar och analyser av enheternas
systematiska kvalitetsarbete för år 2016. Analyserna ger en bild av
verksamheterna ur ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden
som har identifierats. De övriga rapporterna godkändes av
Utbildningsnämnden den 21 februari.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2017



SKA-rapport för grundsärskolan

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 23

Sammanträdesdatum:

2017-04-25

Yttrande kring motion om framtagande
av handlingsplan kring särskilt
begåvade barn
Dnr UN 16/0180

Beslut
1. Utbildningsnämnden antar handlingsplanen för särbegåvade elever
med redaktionella förändringar.
2. Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets yttrande till
Kommunstyrelsen som sitt eget.
__________

Sammanfattning
September 2016 inkom en motion till Kommunfullmäktige om framtagande av
en handlingsplan kring särskilt begåvade barn från oppositionsråd Fredrik Kjos
(M). Utifrån motionen har en handlingsplan för särbegåvade elever tagits fram.
Syftet med en handlingsplan är att synliggöra och uppmärksamma särskilt
begåvade barns och elevers situation, samt aktivt arbeta för ökad kompetens
inom området hos pedagoger och därmed höja undervisningens kvalitet för
särbegåvade barn och elever.

Beslutsunderlag


Motion om framtagandet av handlingsplan för särskilt begåvade barn
den 29 september 2016



Förslag till Handlingsplan särbegåvade barn, den 27 mars 2017.



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 15 mars 2017.

Yttrande
Utbildningsnämnden föreslår redaktionella förändringar i ”Handlingsplanen för
särbegåvade barn” på sidan 11. Den redaktionella förändringen är att ändra
benämningen ”åtgärdsprogram” till ”handlingsplan/åtgärdsprogram”.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 24

Sammanträdesdatum:

2017-04-25

Förändring av rätt till bidrag.
Pedagogisk omsorg - Dagmamma i
Brunna
Dnr UN 17/0019

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner förändring av beslut om rätt till bidrag för
Dagmamma i Brunna, som drivs av Hacer Karabas.
__________

Sammanfattning
Den pedagogiska omsorgen Dagmamma i Brunna, Hacer Karabas ansöker om
en permanent utökning av barngruppen till sex barn. Utbildningskontorets
samlade bedömning är att Dagmamma i Brunna kan ha en fullgod pedagogisk
omsorg med sex barn i verksamheten. Därför föreslås att Hacer Karabas beslut
om rätt till bidrag, se bilaga 3, ändras i och med detta och att beslutet framöver
även omfattar en förändring av barnantal.

Beslutsunderlag
•
•

Beslut om rätt till bidrag Dagmamma i Brunna, UN § 56 den 16 oktober
2012
Hacer Karabas ansökan om utökning av barngrupp den 27 januari 2017

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2017

•

Kompletterande mejlsvar 6 april 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Hacer Karabas

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 25

Sammanträdesdatum:

2017-04-25

Remiss - ansökan om godkännande
som huvudman, Magelungen
Utveckling AB, dnr 32-2017:929
Dnr UN 17/0028

Beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som sitt eget
till Skolinspektionen.
__________

Sammanfattning
Magelungen Utveckling AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Magelungens gymnasium Solna i Solna kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019.
Upplands-Bro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande
kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna
bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna
(kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober
2017. Under maj 2017 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga
antagningsstatistik till gymnasieskolan.
Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj
2017.

Beslutsunderlag


Remiss - ansökan om godkännande som huvudman, Magelungen
Utveckling AB, dnr 32-2017:929



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 17 mars 2017

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen.se

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 26

Sammanträdesdatum:

2017-04-25

Remiss - ansökan om godkännande
som huvudman, Ljud & Bildskolan LBS
AB, dnr 32-2017:1011
Dnr UN 17/0029

Beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som sitt eget
till Skolinspektionen.
__________

Sammanfattning
Ljud & Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid LBS Stockholm
Norra i Solna kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019.

Upplands-Bro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande
kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna
bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna
(kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober
2017. Under maj 2017 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga
antagningsstatistik till gymnasieskolan.
Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj
2017.

Beslutsunderlag


Remiss - ansökan om godkännande som huvudman, Ljud & Bildskolan
LBS AB, dnr 32-2017:1011



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2017

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen.se

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 27

Sammanträdesdatum:

2017-04-25

Remiss - ansökan om godkännande
som huvudman, Täby enskilda
gymnasium AB, dnr 32-2017:973
Dnr UN 17/0030

Beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som sitt eget
till Skolinspektionen.
__________

Sammanfattning
Täby enskilda gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola vid Solna enskilda gymnasium i Solna kommun fr.o.m. läsåret
2018/2019.
Upplands-Bro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande
kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna
bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna
(kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober
2017. Under maj 2017 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga
antagningsstatistik till gymnasieskolan.
Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj
2017.

Beslutsunderlag


Remiss - ansökan om godkännande som huvudman, Täby enskilda
gymnasium AB, dnr 32-2017:973



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2017

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen.se

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 28

Sammanträdesdatum:

2017-04-25

Remiss - ansökan om godkännande
som huvudman, Thorengruppen AB,
dnr 32-2017:886
Dnr UN 17/0032

Beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som sitt eget
till Skolinspektionen.
__________

Sammanfattning
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Solna i Solna kommun från och med läsåret 2018/2019.
Upplands-Bro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande
kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna
bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna
(kommunal verksamhet).
Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj
2017, i form av inskannad kopia på justerat protokoll.

Beslutsunderlag


Remiss – ansökan om godkännande som huvudman, Thorengruppen
AB, dnr 32-2017:886



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2017

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen.se

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 29

Sammanträdesdatum:

2017-04-25

Remiss - ansökan om godkännande
som huvudman, Thorengruppen AB,
dnr 32-2017:899
Dnr UN 17/0035

Beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som sitt eget
till Skolinspektionen.
__________

Sammanfattning
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Solna i Solna kommun från och med läsåret 2018/2019.
Upplands-Bro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande
kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna
bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna
(kommunal verksamhet).
Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj
2017, i form av inskannad kopia på justerat protokoll.

Beslutsunderlag


Remiss – ansökan om godkännande som huvudman, Thorengruppen
AB, dnr 32-2017:899



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2017

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen.se

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 30

Sammanträdesdatum:

2017-04-25

Remiss - ansökan om godkännande
som huvudman, Nordens
Teknikerinstitut AB, dnr 32-2017:896
Dnr UN 17/0036

Beslut
Utbildningsnämnden överlämnar utbildningskontorets remissvar som sitt eget
till Skolinspektionen.
__________

Sammanfattning
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola vid NTI Vetenskapsgymnasiet Solna i Solna kommun från och
med läsåret 2018/2019.
Upplands-Bro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande
kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna
bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna
(kommunal verksamhet).
Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj
2017, i form av inskannad kopia på justerat protokoll.

Beslutsunderlag


Remiss – ansökan om godkännande som huvudman, Nordens
teknikerinstitut AB, dnr 32-2017:896 den 24 februari 2017



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2017

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen.se

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 31

Sammanträdesdatum:

2017-04-25

Remiss från Skolinspektionen,
Psykologigymnasiet Sverige AB, Dnr
32-2017:671
Dnr UN 17/0037

Beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som sitt eget
till Skolinspektionen.
__________

Sammanfattning
Psykologigymnasiet Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Psykologigymnasiet Sverige AB i Solna kommun fr.o.m.
läsåret 2018/2019.

Upplands-Bro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande
kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna
bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna
(kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober
2017. Under maj 2017 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga
antagningsstatistik till gymnasieskolan.
Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj
2017.

Beslutsunderlag


Remiss från Skolinspektionen, Psykologigymnasiet Sverige AB, Dnr
32-2017:671



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2017

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen.se

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 32

Sammanträdesdatum:

2017-04-25

Patientsäkerhetsberättelse 2016
Dnr UN 17/0059

Beslut
1. Patientsäkerhetsberättelsen för grundskolans vårdgivare 2016
godkänns.
2. Patientsäkerhetsberättelsen för gymnasieskolans vårdgivare 2016
godkänns.
__________

Sammanfattning
Enligt 3 kap. 10§ patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den
1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva
hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det
är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder
patientsäkerhetsarbetet.

Beslutsunderlag


Patientsäkerhetsberättelse för grundskolan 2016



Patientsäkerhetsberättelse för gymnasieskolan 2016



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2017

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 33

Sammanträdesdatum:

2017-04-25

Extra sammanträdestid
Dnr UN 17/0062

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att sammanträdet den 30 maj 2017 börjar kl.
13:00.
__________

Sammanfattning
Moderaterna och Liberalerna yrkar att en extra nämnd ska hållas innan
nämndsammanträdet den 30 maj 2017 för att behandla den ekonomiska
rapporten.
Ajounering begärs av ordföranden.
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna yrkar
att nämndsammanträdet den 30 maj ska tidigare läggas med två timmar och
starta klockan 13:00 för behandling av den ekonomiska rapporten.

Beslutsunderlag


Muntlig framförande av Moderaterna och Liberalerna.

Förslag till beslut på sammanträdet
1. Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind(M) och
Nawal Al-Ibrahim (L) yrkar på att det ska hållas ett extra
nämndsammanträde innan den 30 maj 2017.
2. Rolf Nersing (S), Lisa Edwards (C), Lars Thomasson (C), Heléne
Söderholm (S), Kerstin Krantz Dürhagen (MP) och Ingvar Landälv
(KD) yrkar avslag på Kaj Bergenhills (M) m.fl. förslag och yrkar att
sammanträdet den 30 maj 2017 börjar kl. 13:00.

Beslutsgång 1
Ordförande finner att det finns förslag till beslut enligt punkt 1 och enligt punkt
2. Ett förslag från Kaj Bergenhill (M) m.fl. och ett förslag från Rolf Nersing
(S) m.fl. Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Kaj
Bergenhills (M) m.fl. förslag till beslut och finner att Utbildningsnämnden
yrkar avslag på Kaj Bergenhills (M) m.fl. förslag till beslut.
Votering begärs.
Den som vill att Utbildningsnämnden beslutar enligt Rolf Nersings (S) m.fl.
förslag till avslag svarar Ja. Den som vill att Utbildningsnämnden beslutar
enligt Kaj Bergenhills (M) m.fl. förslag till beslut svarar Nej.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-04-25

Fortsättning §33

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Heléne Söderholm (S)

X

Lars Thomasson (C)

X

Kerstin Krantz Dürhagen (MP)

X

Ingvar Landälv (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Kaj Bergenhill (M)

X

Kerstin Molander (M)

X

Lena Åkerlind (M)

X

Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Anitha Nygårds (SD)

X

Rolf Nersing (S)

Avstår

X

Under upprop lämnas sex (6) Ja-röster till Rolf Nersings (S) m.fl. förslag till
avslag, och fem (5) Nej-röster till Kaj Bergenhills (M) m.fl. förslags till beslut.
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutar om avslag av Kaj
Bergenhills (M) m.fl. förslag till beslut.

Beslutsgång 2
Rolf Nersing (S), Lisa Edwards (C), Lars Thomasson (C), Heléne Söderholm
(S), Kerstin Krantz Dürhagen (MP) och Ingvar Landälv (KD) yrkar att
sammanträdet den 30 maj 2017 börjar kl. 13:00.
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt Rolf Nersings (S)
m.fl. förslag enligt punkt 2.

Yttrande
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M), och Nawal AlIbrahim (L) yrkar bifall till att sammanträdet den 30 maj 2017 börjar kl.13:00.

Beslutet skickas till:

Justerandes sign

Utbildningsnämnden
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum:

2017-04-25
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 34
1.

2017-04-25

Rapporter

Kontorchefens rapport







2.

Tema: Modersmålsenheten
Ny chef Resursteamet
Rektor på Råbyskolan slutar
Annan reglering av lärares arbetstid
Skolval till förskoleklass
Statistik sjukfrånvaro

Ekonomisk rapport


3.

Utbildningschefen presenterar det ekonomiska läget

Balanslista


Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

Balanslista per den 12 april 2017

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-04-25

Delegationsbeslut

1.

Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 2017-04-03

2.

Delegationsbeslut (övriga beslut) från Bergaskolan januari 2017

3.

Beslut om plats i språkspår grundskola

4.

Granskning av förslag till detaljplan för Äldreboende och förskola vid
Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3), nr 1607, Kungsängen

5.

Beslut om målgruppstillhörighet till Gymnasiesärskolan

6.

Beslut om tilläggsbelopp för fristående gymnasieskola annan kommun

7.

Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola annan kommun

8.

Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående gymnasieskola annan
kommun

9.

Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola

10.

Beslut om plats i språkspår förskoleklass

11.

Beslut om tilläggsbelopp för barn i fristående förskola

12.

Beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunal grundskolan annan kommun

13.

Beslut om mottagande till kommunens grundsärskola enligt Skollagen kap
11 § 25

14.

Beslut om fritidshemsplats

15.

Beslut om att elev inte tillhör grundsärskolans målgrupp

16.

Beslut Organisation grundskolor i Bro

17.

Resa utanför Sverige men inom EU

18.

Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 2017-04-21

19.

Delegationsbeslut, resa utanför Sverige men inom EU, UBG

Utdragsbestyrkande

18 (19)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 36

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-04-25

Anmälningar

1.

SKL Cirkulär 17

2.

Arbetsmiljöverket slutrapporterar sin skoltillsyn 2013-2016 - utskick till
skolhuvudmän

3.

Försöksverksamhet med betyg från årskurs fyra, dnr 2016:01777

4.

Kommunstyrelsens beslut § 19 - Uppföljning av interna kontrollplaner
2016

5.

Kommunfullmäktiges beslut § 28 - Näringslivsstrategi för Upplands-Bro
kommun

6.

Protokoll från Utbildningsnämndens samverkansgrupp 2017-03-17

7.

Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp 2017-03-10

8.

Remiss angående Utvärdering av medborgarförslag Dnr KS 16/0336

9.

Revisionsrapport Social Trygghet och Elevhälsa

10.

Beslut om statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling läsåret
2016/17, dnr 2015:1265

Utdragsbestyrkande
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