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Temaärende – Så fungerar gymnasieskolans introduktionsprogram
Beslutsärenden
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1.

Extra sammanträdestid för utbildningsnämnden i
november 2017
UN 17/0132
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden sammanträder vid ett extra nämndsammanträde
den 21 november 2017 med beredning en veckan innan den 14
november 2017.

2.

Sammanträdestider Utbildningsnämnden 2018
UN 17/0119
Förslag till beslut
Sammanträdestider för Utbildningsnämnden och dess arbetsutskott
och beredning för år 2018, fastställs enligt Utbildningskontorets
förslag.

3.

Yttrande på remiss om trygghetspolicy i UpplandsBro kommun
UN 17/0081
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar
som sitt eget till Kommunstyrelsen för vidare behandling.

4.

Yttrande på remiss om uppdaterad resepolicy för
Upplands-Bro kommun
UN 17/0093
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar
som sitt eget till Kommunstyrelsen för vidare behandling

5.

Yttrande på remiss om utvärdering av
medborgarförslag
UN 17/0051
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden överlämnar utbildningskontorets yttrande som
sitt eget.
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6.

Utredningsuppdrag - ny förskola i Tjusta
UN 17/0130
Förslag till beslut
Utbildningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
bygga en ny förskola i Tjusta.

7.

Behovsanalys - ny förskola i Trädgårdsstaden
UN 17/0131
Förslag till beslut
Behovsanalysen godkänns och Utbildningskontoret får i uppdrag att
teckna ett förstudieavtal med Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.

8.

Verksamhetsrapport delår augusti 2017
UN 17/0134
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets
verksamhetsrapport delår augusti 2017 och överlämnar den till
Kommunstyrelsen.

9.

Budget 2018
UN 17/0135
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets förslag till
budget 2018 och överlämnar det till Kommunstyrelsen för fortsatt
beredning.

Rapporter
•
•
•

Kontorschefens rapport 2017
Balanslista september 2017
Ekonomisk rapport september 2017

Delegationsbeslut
•

Delegationsbeslut tillförordnad kontorschef för utbildningskontoret
sommaren 2017

•

Tillförordnad rektor för Bergaskolan, 28/6-8/8 2017
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•

Delegationsbeslut (övriga beslut), Bergaskolan maj - juni 2017

•

Delegationsbeslut (övriga beslut), Bergaskolan februari - juni 2017

•

Beslut om SL-kort till elever i årskurs 2 och 3 på Upplands-Brogymnasiet

•

Tillförordnad kontorschef 2017-08-18

•

Delegationsbeslut tillförordnad kontorschef 2017-09-04 -- 2017-09-08

•

Barnplacering i kommunala förskolor utifrån lagkrav på fyra månaders
garantitid i en växande kommun

•

Beslut om fritidshemsplats enligt 14 kap 7§ Skollagen

•

Beslut om tilläggsbelopp LÅ 17/18 för elev i grundskola

•

Beslut om tilläggsbelopp höstterminen 2017 för elev i förskoleklass

•

Beslut om tilläggsbelopp LÅ 17/18 för barn i fristående förskola

•

Beslut om fritidshemsplats enligt Skollagen (2010:800) Kap 14 7§

•

Makulering av tidigare delegationsbeslut Nr 2017/74.

•

Beslut om tilläggsbelopp LÅ 17/18 för elev i fristående grundskola annan
kommun

•

Beslut om uppskjuten skolplikt

•

Beslut om plats i språkförskoleavdelning

•

Beslut om tilläggsbelopp LÅ 17/18 för elev i grundskola och hösttermin
2017 för elev i förskoleklass alternativt övergång mellan verksamheter

•

Beslut om tilläggsbelopp LÅ 17/18 för elev i fristående grundskola

•

Beslut om tilläggsbelopp LÅ17/18 för barn i förskola och hösttermin 2017
för elev i förskoleklass

•

Beslut om tilläggsbelopp LÅ 17/18 för barn i fristående förskola och
hösttermin 2017 för elev i förskoleklass
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•

2017-09-07
Beslut om tilläggsbelopp LÅ17/18 för elev i gymnasieskola

•

Beslut om tilläggsbelopp LÅ17/18 för elev i fristående gymnasieskola
annan kommun

•

Beslut om tilläggsbelopp LÅ 17/18 för elev i fristående grundskolan annan
kommun

•

Beslut om fritidshemsplats enligt Skollagen 14 kap 7§

•

Beslut om plats i språkförskoleavdelning

•

Lisa Edwards (C) deltagande i kurs och konferens för "The Mindset
Conference" 2017

•

Lars Thomassons (C) deltagande i kurs och konferens för "The Mindset
Conference" 2017

•

Korrigering av tidigare beslut om tilläggsbelopp LÅ 17/18

•

Mottagande i grundsärskolan

•

Beslut om målgruppstillhörighet till Gymnasiesärskolan

•

Resa utanför Sverige men inom EU

•

Yttrande efter begäran om komplettering efter anmälan om skolsituationen
för en elev vid Råbyskolan i Upplands-Bro kommun

•

Kompletterande yttrande efter anmälan om skolsituationen för en elev vid
Råbyskolan

•

Remissvar – Skolkommissionen

Anmälningar
•

Kommunfullmäktiges beslut §54 - Årsredovisning 2016 för Upplands-Bro
kommun

•

Cirkulärförteckning 17 SKL Fastigheter och Service

•

Cirkulär 17:15 - Överenskommelse om ändringar i Allmänna
bestämmelser samt bilagor till AB
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•
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Cirkulär 17:16 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 - Prolongerad – med Svenska
Kommunalarbetareförbundet

•

Barnhälsovårdens årsrapport 2016

•

Kommunstyrelsens beslut § 61 - Lokalresursplan 2017-2021

•

Beslut gällande återkallande av godkännande, Peabskolan, dnr 49-20174931

•

Protokoll från Utbildningskontorets samverkansgrupp 2017-06-02

•

Cirkulär 17:37 - interimsavtal om kopiering i skolorna

•

Cirkulär 17:36 - Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa elever

•

Skolverkets lägesbedömning 2017, Rapport 455 2017

•

Kommunfullmäktiges beslut § 80 - Delårsrapport januari-april 2017 med
helårsprognos

•

Regional strategi och handlingsplan för ANDT 2017-2020

•

Beslutsmeddelande Statsbidrag för ökad undervisningstid i svenska eller
svenska som andraspråk VT 2017, 2017:002

•

Kommunfullmäktiges beslut § 81 - Beslut om antagande av förslag till
fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, Landsbygdsplan
FÖP 2016.

•

Kommunfullmäktiges beslut §62 - Motion om höjning av lärarnas löner

•

Kommunfullmäktiges beslut §63 - Motion om möjlighet till NPF- test
(Neuropsykiatriska funktionsvarianter)

•

Beslut rörande anmälan av skolsituationen för en före detta elev,
Råbyskolan, dnr 41-2016:8322

•

Beslut i ärende 41-2016:9517 gällande anmälan om skolsituationen för en
grundskoleelev vid Råbyskolan
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•

Kommunfullmäktiges beslut § 77 - Investering i utbyggnad av Blommans
förskola

•

Dom i mål 387-17, gällande tilläggsbelopp enligt skollagen för elev på
Källskolan

•

Dom i mål 545-17, gällande tilläggsbelopp enligt skollagen

•

Dom i mål 9919-17 rörande laglighetsprövning enligt kommunallagen,
förskoleplacering Råbyskolan

•

Beslutsmeddelande gällande statsbidrag för mindre barngrupper i
förskolan, 2017/2018, dnr 2017-396

•

statsbidrag samordnare-beslut, Dnr 8.1.2-2017:0010408

•

Skrivelse gällande skadestånd, anmälan om kränkande behandling,
Bergaskolan, dnr 45-2017:4064

•

Remiss angående uppdaterad resepolicy för Upplands-Bro kommun (Dnr
KS 17/0108)

•

Överklagan av beslut om tilläggsbelopp, Källskolan

•

Överklagan av beslut om tilläggsbelopp, Källskolan

•

Överklagan av beslut om tilläggsbelopp, Källskolan

•

Överklagan av beslut om tilläggsbelopp, Källskolan

•

Överklagan av beslut om tilläggsbelopp, Källskolan

•

Revisionsrapport - Planering för kommunal service i en växande kommun

•

Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp 2017-08-23

•

Remiss - Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och
likvärdighet SOU 2017:35, U2017/1967/S

Rolf Nersing (S)
Ordförande
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