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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 45

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Inrättande av verksamhet för unga
vuxna
Dnr UN 16/0139

Beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att inrätta en
permanent verksamhet för att arbeta med unga vuxna.
2. Utbildningsnämnden föreslår att verksamheten inordnas under
Arbetsmarknadsenheten.
_____________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har drivit ett 2-årigt samverkansprojekt mellan
Utbildningskontoret och Socialkontoret som berör unga vuxna mellan 16-25 år
som inte arbetar eller studerar. Projektet har finansierats av kommunens sociala
investeringsfond och upphör i december 2016. Socialkontoret och
Utbildningskontoret bedömer att projektet bör permanentas eftersom den har
uppvisat goda resultat och vill gärna fortsätta utveckla projektet i samma
riktning.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 2 augusti 2016

•

Verksamhetsförslag Unga vuxna

•

Uppföljning och utvärdering av Unga vuxna-projektet

Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 46

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Förskoleprogrammet
Dnr UN 16/0144

Beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag till förskoleprogram.
____________

Sammanfattning
Utbildningskontoret har arbetat fram ett förskoleprogram i syfte att stärka
likvärdigheten och kvaliteteten i förskolorna i Upplands-Bro.
Förskoleprogrammet innehåller det ställningstagande som ligger till grund för
utbildning och undervisning med en hög, likvärdig kvalitet för de kommunala
förskolorna i Upplands-Bro. Detta är ett ställningstagande som vilar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det utmynnar både i mätbara
önskade resultat samt i strategier. Dessa ligger i linje med läroplanens mål och
utbildningskontorets, förskolechefernas och deras ledningsgruppers vision om
vad barn i förskolorna har rätt till, samt vilken människo- och kunskapssyn
detta kräver.

Beslutsunderlag
•

Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse den 4 augusti 2016

•

Förslag till förskoleprogram

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag till förskoleprogram.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S), Solange Olame Bayibsa (S), Helenè Söderholm (S), Jamshid
Karami (MP), Ingvar Landälv (KD), Lisa Edwards (C) föreslår att
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag till förskoleprogram.

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Kerstin Molander (M) och Nawal AlIbrahim (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”För att lyckas höja kvalitén i förskolan, vilar det ett stort ansvar även på oss
politiker. Moderaterna presenterade därför i april sitt program för
kvalitetshöjning inom förskola, skola och Utbildningskontor där vi bland annat
satte upp politiska mål för förskolan. Vi kommer att komplettera det nämnda
politiska programmet med Förskoleprogrammet, liknande hur vi använde det
av kommunens tjänstemän framtagna Skolutvecklingsprogrammet.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Beslutet skickas till:
•

Verksamhetschef förskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 47

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Tillsyn förskolan Pärlan
Dnr UN 16/0085

Beslut
Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan Pärlan godkänns.
______________

Sammanfattning
Utbildningskontoret har genomfört tillsyn av förskolan Pärlan. Enligt
skollagens 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående förskolor och
pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har godkänt.
Utbildningskontoret bedömer att förskolan Pärlan bedriver en god verksamhet
med stora möjligheter för barnen att växa och utvecklas. Utbildningskontoret
har identifierat två utvecklingsområden och ger förskolan i uppdrag att arbeta
med dessa.

Beslutsunderlag
•

Tillsynsrapport förskolan Pärlan den 10 juni 2016

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 13 juni 2016

Beslutet skickas till:
•

Förskolan Pärlan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 48

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Anmälan till huvudman kränkande
behandling läsåret 2015/2016
Dnr UN 15/2300

Beslut
1. Utbildningskontorets redovisning av anmälan till huvudman om
kränkande behandling för läsåret 2015/2016 godkänns.
2. Utbildningskontoret ges i uppdrag att utreda hur andra närliggande
kommuner rapporterar kränkningar samt att ta fram förslag som gör att
nämnden får en ytterligare förbättrad bild av vilka förskole- och
skolenheter som behöver extra insatser för att motverka grova
kränkningar.
______________

Sammanfattning
Enligt skollagens 6 kapitel om åtgärder mot kränkande behandling ska
huvudmannen se till att det inom ramen för varje verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.
Enligt 6 kap. 10 § är en förskolechef eller rektor, som får kännedom om att ett
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband
med verksamheten, skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Utbildningskontoret har en rutin där rektor och förskolechef anmäler till
huvudman via gemensamma blanketter samt antecknar händelsen i en särskild
fil. Utbildningskontorets redovisning av anmälan till huvudman enligt
skollagens 6 kap. 10 § grundas på dessa blanketter och anteckningarna i den
särskilda filen.

Beslutsunderlag
•

Sammanställning av antalet anmälningar till huvudman

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse med redovisning den 27 juni 2016

Förslag till beslut
Utbildningskontorets redovisning av anmälan till huvudman om kränkande
behandling för läsåret 2015/2016 godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Kerstin Molander (M) och Nawal AlIbrahim (L) föreslår att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontorets förslag med tillägget att Utbildningskontoret ges i
uppdrag att utreda hur andra närliggande kommuner rapporterar kränkningar
samt att ta fram förslag som gör att nämnden får en ytterligare förbättrad bild
av vilka förskole- och skolenheter som behöver extra insatser för att motverka
grova kränkningar.
Rolf Nersing (S), Solange Olame Bayibsa (S), Helenè Söderholm (S), Jamshid
Karami (MP), Ingvar Landälv (KD), Lisa Edwards (C) föreslår att
Utbildningsnämnden beslutar enligt Kaj Bergenhills (M) med fleras förslag till
beslut.
Beslutet skickas till:
•

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 49

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Riktlinjer för skolplacering
Dnr UN 16/0126

Beslut
Utbildningskontorets förslag på riktlinjer för skolplacering antas.
_______________

Sammanfattning
I Upplands-Bro kommun sker skolval endast inför förskoleklass. Inför övriga
årskurser i grundskolan sker en naturlig övergång till en annan grundskola i
kommunen.
Riktlinjerna är framtagna i syfte att vara ett stöd för alla inom
utbildningskontoret som arbetar med skolplacering och skolval i förskoleklass
och grundskola.
Riktlinjernas första kapitel förtydligar vad som gäller för skolplaceringar i
kommunen, medan riktlinjernas andra kapitel förtydligar vad som gäller vid
skolval.
Av skollagen framgår att en kommun, vid skolplacering av en elev, i första
hand ska utgå från vårdnadshavarnas önskemål. Ett önskemål om placering vid
en viss skolenhet får dock inte gå ut över någon annan elevs berättigade krav
på placering vid en skolenhet nära hemmet. Behövs ett urval göras vid
skolplacering så ska urvalet ske på ett objektivt, sakligt och ickediskriminerande sätt och med hänsyn tagen till vad som är bäst för samtliga
elever. Riktlinjerna förtydligar vilka urvalsgrunder som gäller vid skolvalet i
Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 28 juni 2016

•

Utbildnignskontorets förslag till riktlinjer för skolplacering den 28 juni
2016

Beslutet skickas till:
•

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 50

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Slutrapport PISA 2015
Dnr UN 16/0125

Beslut
Utbildningskontorets förslag till slutrapport för PISA2015 godkänns.
______________

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört en stor satsning på
nätverkssamarbete mellan kommuner. Satsningen har kallats PISA2015.
I PISA2015 har SKL haft ambitionen att förbättra Sveriges resultat i PISAundersökningen 2015. Ambitionen har varit att höja resultaten i framförallt
matematik genom att låta de deltagande kommun pröva sin egen styrning och
ledning utifrån tre områden och sex satser.
Upplands-Bro kommun har tillsammans med 85 andra kommuner deltagit i
satsningen. Under hösten 2016 kommer PISA2015 att avslutas och alla
deltagande kommuner ska inför detta lämna in en slutrapport.
Slutrapporten består av ett givet frågeformulär. Frågorna i formuläret har
kommungruppen för PISA2015 i Upplands-Bro besvarat tillsammans.
Kommungruppen består av representanter från utbildningsnämnden,
förvaltningsledning, rektorer och lärare.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 28 juni 2016

•

Utbildningskontorets förslag till slutrapport PISA2015 den 28 juni 2016

Beslutet skickas till:
•

Sveriges Kommuner och Landsting, info@skl.se.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 51

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Ramprogram för framtidens förskolor
och skolor
Dnr UN 16/0138

Beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag till ramprogram för
framtidens förskolor och skolor med redaktionella förändringar under punkten
5:3 i förslaget till ramprogram.
______________

Sammanfattning
Ramprogrammet ska vara ett stöd för kommunens Utbildningskontor inför
arbetet med nya förskole- och skolprojekt i Upplands-Bro kommun. Det ska
också vara en handledning för kommunens olika kontor och bolag inför olika
projektorganisationer. Det skapar förståelse för Utbildningskontorets behov
och kan spara tid och resurser för att nå ett bra slutresultat. Målsättningen är att
skapa goda förutsättningar för byggprojekt och kommande
fastighetsförvaltning inom förskola och skola.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 2 augusti 2016

•

Förslag till Ramprogram för framtidens förskola och skola

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag till ramprogram för
framtidens förskolor och skolor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Kerstin Molander (M) och Nawal AlIbrahim (L) föreslår att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontorets förslag till beslut med redaktionella förändringar under
punkter 5:3 i förslaget till ramprogram.
Rolf Nersing (S), Solange Olame Bayibsa (S), Helenè Söderholm (S), Jamshid
Karami (MP), Ingvar Landälv (KD), Lisa Edwards (C) föreslår att
Utbildningsnämnden beslutar enligt Utbildningskontorets förslag till beslut
med redaktionella förändringar under punkter 5:3 i förslaget till ramprogram.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommunfastigheter AB
Kultur- och Fritidsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 52

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Förstudie ny skola i Norrboda
Dnr UN 16/0141

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen och ger ett uppdrag till
Utbildningskontoret att teckna ett förstudieavtal med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB.
_______________

Sammanfattning
Antal invånare i Kungsängenområdet fortsätter att öka och det planeras för
ytterligare 2700 bostäder till 2020. Den prognostiserade befolkningsökningen
leder också till att antalet elever i Kungsängens skolor fortsätter att öka och gör
att skollokalerna i området inte räcker till. Utbildningskontoret bedömer att
Norrbodaområdet har stort behov av en ny närliggande F-6-skola.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 2 augusti 2016

•

Behovsanalys av ny skola i Norrboda

Beslutet skickas till:
•

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 53

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Start av Barn-och fritidsprogrammet vid
Upplands-Brogymnasiet
Dnr UN 15/0290

Beslut
Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att starta Barn-och
fritidsprogrammet på Upplands-Brogymnasiet till läsåret 17/18.
_____________

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade 2016-02-23 att inte starta Barn – och
fritidsprogrammet läsåret 2016 – 2017 samt att ge Utbildningskontoret i
uppdrag att utreda vilka utbildningar som i framtiden kan vara aktuella för
Upplands-Brogymnasiet. Som ett första led i detta har kontoret fortsatt att
utreda förutsättningarna för att starta Barn- och fritidsprogrammet med
inriktningarna fritid och hälsa och pedagogiskt arbete.
Utbildningskontoret har bett rektor vid UBG att förtydliga de tankar som finns
med avsikten att starta Barn- och fritidsprogrammet.
SCB:s och Arbetsförmedlingens prognoser visar att efterfrågan på barnskötare
och personal inom fritidssektorn inte är stor. Det är få sökande från UpplandsBro till Barn-och fritidsprogrammet i Stockholms län. Trots detta vill
Utbildningskontoret stödja förslaget att starta Barn-och fritidsprogrammet på
Upplands-Brogymnasiet med hänvisning till de motiveringar som framkommit.
Förhoppningen är att om programmet finns tillgängligt i vår kommun så
kommer det att locka ungdomar att söka.
Några av motiven som rektor framfört är följande:
Många av kommunens ungdomar önskar gå på Upplands-Brogymnasiet, men
klarar inte de högskoleförberedande programmen. Med Barn- och
fritidsprogrammet får gymnasiet ett större utbud av utbildningar och risken för
felval och eventuella extra år av studier minskar.
Barn- och fritidsprogrammet kan startas med 12 elever som ett minsta antal.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2016

•

Frågor och svar – Utbildningskontoret och Ulf Peterson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Kerstin Molander (M) och Nawal AlIbrahim (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Moderaterna och Liberalerna ställer sig bakom Utbildningskontoret och
Upplands-Brogymnasiets förslag till beslut. Dessutom använder
Vuxenutbildningen externa platser för Barn- och fritidsprogrammet. Vi ser
därför gärna att Utbildningskontoret samtidigt ser över på vilket sätt UpplandsBrogymnasiet kan samarbeta med Vuxenutbildningen kring Barn- och
fritidsprogrammet.”
Beslutet skickas till:
•

Rektor Upplands-Brogymnasiet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 54

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Remiss- Biblioteksplan 2016-2019
Dnr UN 16/0098

Beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets tjänsteskrivelse som sitt
yttrande till Kommunstyrelsen.
______________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har sänt Biblioteksplan för Upplands-Bro 2016-2019 på
remiss till Utbildningsnämnden för yttrande. Utbildningskontoret har inget att
tillägga i ärendet utan ställer sig bakom biblioteksplanen.

Beslutsunderlag
•

Kommunstyrelsens beslut § 65 Biblioteksplan 2016-2019 med bilaga
den 27 april 2016

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2016

Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 55

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Remiss - Kultur- och fritidsplan för
Upplands-Bro 2016-2019
Dnr UN 16/0099

Beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets tjänsteskrivelse som sitt
yttrande.
_____________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har sänt Kultur- och fritidsplanen på remiss till
Utbildningsnämnden för yttrande. Utbildningskontoret har inget att tillägga i
ärendet utan ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
till Kultur- och fritidsplan.

Beslutsunderlag
•

Kommunstyrelsens beslut § 66 Kultur- och fritidsplan med dess bilagor
den 27 april 2016

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 juni 2016

Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 56

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Yttrande om förslag till detaljplan för del
av Kungängens-Tibble 1:470 m.fl.
(Tibbleängen)
Dnr UN 16/0133

Beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande om förslag till
detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl. (Tibbleängen).
____________

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, den 8 juni 2016 § 84,
sänds förslag till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801, ut för samråd
enligt regler för normalt planförfarande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra exploatering inom planområdet med cirka
350 nya bostäder. Planen syftar även till att öppna upp Hjortronvägen – som idag
endast tillåter genomfart med busstrafik – för allmän fordonstrafik mellan Tibble Torg
och Bygdegårds-vägen. Målet är att anpassa tillkommande exploatering till gröna
planförutsättningarna i Gröna Dalen samt att skapa ett stadsmässigt gaturum utmed
Hjortronvägen. Förslaget innefattar även en förskola.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivning den 1 augusti 2016

•

Samråd om förslag till detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:470
m.fl. (Tibbleängen)

Jäv
Kaj Bergenhill (M) och Kerstin Molander (M) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.
Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 57

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Yttrande om förslag till detaljplan för
Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.)
Dnr UN 16/0136

Beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande gällande detaljplan
för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) i Bro.
______________

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen, onsdagen den 8 juni 2016 § 29 sänds förslag
till detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502, ut för samråd
enligt regler för normalt planförfarande i Nya plan- och bygglagen (NPBL,
SFS 2010:900).
Detaljplanens syfte är att skapa riktlinjer för som minst 15 bostäder och
förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort. Målet är att ge
kommunens bostadsbolag, möjlighet att, efter behov, utöka det allmännyttiga
bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 augusti 2016

•

Samrådshandlingar om förslag till detaljplan för köpmanvägen
(Härnevi 1:71 m.fl.)

Beslutet skickas till:
•
•
•

Plan – och exploateringsenheten
Tekniska kontoret
Upplands-Bro hus AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

§ 58

2016-08-23

Sammanträdestider för
Utbildningsnämnden 2017
Dnr UN 16/0140

Beslut
Sammanträdestider för Utbildningsnämnden och dess beredning för år 2017,
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag med revideringen att
beredning och sammanträde i mars endast genomförs om behov finns.
_______________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för kommande
års sammanträden. Kommunledningskontorets, Kanslistab har upprättat ett förslag
till sammanträdestider för Utbildningsnämnden och dess beredningsgrupp för år
2017. I förslaget är ett antal sammanträden föreslagna men varje nämnd kan vid
behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen.
Alla nämnder har uppmannas att anpassa sina sammanträdesdagar till
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige.
Förslag till sammanträdesschema för år 2017

Utbildningsnämndens
beredning

Nämnd
(tisdag kl. 15.00)

(tisdag kl.15.00)
Arbetsutskott
(tisdag 14:00 alt 14.30)
17 jan

24 jan

14 feb

21 feb

14 mars*

21 mars*

18 april

25 april

23 maj

30 maj

15 aug

22 aug

12 sept

19 sept

17 okt

24 okt

12 dec

19 dec

*Genomförs endast om behov finns

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 augusti 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Ledamöter i Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 59
1.

Utbildningschefens rapport

•
•
•
•
•

Tema: Göran Håkansson, Verksamhetschef för grundskola
presenterar Skolutvecklingsprogrammets aktivitetslista
Skolinspektionens kvalitetsgranskning- Brunna förskola
Anmälningar till Skolinspektionen 2016
Rekrytering av Kostchef
Lärarlönelyftet
Renoveringar av skolor sommaren 2016

Ekonomisk rapport
•

3.

2016-08-23

Rapporter
•

2.

Sammanträdesdatum:

Utbildningschefen redovisar det ekonomiska läget per den 31 juli
2016.

Balanslista
Balanslista per den 16 augusti 2016 redovisas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 60

22 (25)

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Delegationsbeslut

1.

Beslut om mottagande i grundsärskolan
Dnr UN 16/0002

2.

Beslut om integrering i annan skolform.
Dnr UN 16/0002

3.

Hantering av VFU-ersättning

4.

Remiss- förändring av godkännandet för Föreningen för kristen skola i
Upplands-Bro (Källskolan)
Dnr UN 16/0002

5.

Utredning om rätt till plats på fritidshem under lov

6.

Beslut om tilläggsbelopp för elever i fristående gymnasieskola.
Dnr UN 16/0002

7.

Beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunens gymnasieskola eller inom
samverkansområde
Dnr UN 16/0002

8.

Beslut om tilläggsbelopp för barn i fristående förskolor.
Dnr UN 16/0002

9.

Beslut om fritidshemsplats enl. skollagen 14 kap 7§
Dnr UN 16/0002

10.

Beslut om tilläggsbelopp i kommunens grundskolor
Dnr UN 16/0002

11.

Beslut om tilläggsbelopp för elever i fristående grundskolor
Dnr UN 16/0002

12.

Beslut om målgruppstillhörighet gymnasiesärskolan enl. Skollagen 18 kap. 5§
Dnr UN 16/0002

13.

Beslut om tilläggsbelopp för barn i kommunens förskolor.
Dnr UN 16/0002

14.

Beslut gällande timplan på Introduktionsprogrammet - IM
Dnr UN 16/0002

15.

Kvalitetsgranskning Förskolan Brunna
Dnr UN 16/0023

16.

Utökning av barngrupp för pedagogisk omsorg: Dagmamma i Brunna
Dnr UN 16/0102

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

17.

Utökning av barngrupp i pedagogisk omsorg Soloskur
Dnr UN 16/0108

18.

Resa utanför Sverige, Marie Lindvall Wahlberg
Dnr UN 16/0002

19.

Anställningar Utbildningskontoret maj - juni 2016
Dnr UN 16/0002

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 61

24 (25)

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Anmälningar

1.

Dom i överklagade av handläggningen av beslut gällande ej beviljad plats på
Lillsjöskolan, mål nr 7499-16
Dnr UN 16/0078

2.

Protokoll från Utbildningskontorets samverkansgrupp 2016-04-15

3.

Kommunfullmäktiges beslut § 53 - Redovisning av obesvarade motioner

4.

Beslut angående önskemål om abonnerad buss till simundervisning

5.

Kommunfullmäktiges beslut § 49 - Revisionsberättelse

6.

Påminnelse - information om möjligheten att utse samordnade för arbete med
kompetensutvecklingsinstatser inom nyanländas lärande

7.

Dom gällande överklagande av beslut om förskoleklassplacering,
Råbyskolan/Härneviskolan, mål nr 8742-16
Dnr UN 16/0088

8.

Dom - Överklagan om beslut om skolplacering i förskoleklass - fått Råbyskolan
önskat Härneviskolan, Mål nr 8738-16
Dnr UN 16/0089

9.

Protokoll från Utbildningskontorets samverkansgrupp 2016-06-07

10.

Cirkulär 16:33 - Ändrade regler om tilläggsbelopp till fristående skolor m.m.

11.

Kommunfullmäktiges beslut om sammanträdestider för 2017

12.

Frågor om fastigheten Brunna 6:1, Källskolan Brunna

13.

Kommunfullmäktiges beslut § 81 Entledigande av Anna Johansson (S) från
uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden

14.

Kommunstyrelsens beslut § 106 Miljöbyggnad

15.

Kommunstyrelsens beslut § 105 Fastställande av miljömål

16.

Kommunstyrelsens beslut § 104 Fastställande av miljöaspekter

17.

Kommunstyrelsens beslut § 101 Direktiv för budget 2017

18.

Kommunfullmäktiges beslut § 51 - Policy för medborgardialog

19.

Beskrivande data 2015

20.

Kommunfullmäktiges beslut § 65 Svar på motion om att utreda möjligheten till
Barn- och ungdomsprogram vid Upplands-Bro gymnasiet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25 (25)

Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2016-08-23
Dnr UN 15/0290

21.

Deltagande i kurs för förtroendevald, Kaj Bergenhill
Dnr UN 16/0002

22.

Kommunstyrelsens beslut § 78 Begäran om planuppdrag för del av Finnsta
1:166 (Norrängens förskola)
Dnr UN 16/0067

23.

Kommunstyrelsens beslut § 79 Begäran om planuppdrag för del av Kockbacka
2:1, förskoletomt i Bro, (Rosenängarna)
Dnr UN 16/0067

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

