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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 55

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Ändring av föredragningslistan

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt:
I ärende 3, SKA-rapport förskola, diarienummer: UN 18/0181, tas punkt 2,
”Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport öppna
förskolan” bort under rubriken förslag till beslut. Således finns endast ett
förslag till beslut kvar, punkt 1 ”Utbildningsnämnden godkänner
Utbildningskontorets SKA-rapport förskola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 (23)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 56

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Intern kontrollplan 2019
Dnr UN 18/0155

Beslut

Utbildningskontorets förslag på områden för intern kontroll 2019 godkänns.

Sammanfattning
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta
en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Utbildningskontorets
förslag inför 2019 års interna kontroll omfattar områdena:
- Vikarietillgång
- Rekrytering av personal med rätt behörighet
- Skolskjuts - bomkörningar
- Löneutbetalningar
- Betygssättning för närvarande elever som inte når godkänt betyg
- Rätt till studiehandledning på modersmålet
- Åtgärdsprogrammens utformning

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Reglemente för intern styrning och kontroll den 7 maj 2014

•

Föreslagna kontrollområden den 24 september 2018

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2018

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 57

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Utvärdering av handlingsplan för giftfri
förskola
Dnr UN 18/0161

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
En handlingsplan för giftfria förskolor i Upplands-Bro kommun beslutades av
Utbildningsnämnden den 23 februari 2016 § 24. Nu har arbetet utifrån
handlingsplanen utvärderats. I utvärderingen framgår hur kommunens
förskoleenheter arbetar utifrån handlingsplan för giftfri förskola.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Utbildningskontorets utvärdering av handlingsplanen för giftfri förskola
den 16 oktober 2018

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2018

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 58

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

SKA-rapport förskola
Dnr UN 18/0181

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport förskola.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har gjort sammanställningar och analyser av enheternas
systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2017/18. Analyserna ger en bild av
verksamheterna ur ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden som
har identifierats.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 oktober 2018

•

SKA-rapporter för förskolan

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport
förskola.
2. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport
öppna förskolan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Vid inledningen av sammanträdet justeras föredragningslistan och punkt
nummer två i förslag till beslut, gällande SKA-rapport för öppna förskolan, tas
bort från dagordningen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, punkt nummer 1
och utbildningsnämnden beslutar att godkänna utbildningskontorets SKArapport förskola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 59

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Slutrapport Preventionsprojekt
Dnr UN 17/0161

Beslut
Slutrapport för Preventionsprojektet som är finansierat av den sociala
investeringsfonden godkänns.

Sammanfattning
I maj 2016 startade Upplands-Bro kommun ett tvåårigt preventionsprojekt,
med medel från Kommunstyrelsens sociala investeringsfond. Ägare av
projektet är Utbildningskontoret, Socialkontoret samt Kultur- och
fritidskontoret.
Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för samordning av
kommunens arbete för att begränsa skadeverkningar till följd av alkohol,
narkotika, dopning och tobak samt att arbeta för att minska den psykiska
ohälsan bland barn och unga i Upplands-Bro kommun. Projektet möjliggör
även att kommunen kan arbeta mer strategiskt med dessa frågor i framtiden.
Utbildningskontoret har i samverkan med Socialkontoret och Kultur- och
fritidskontoret tagit fram en slutrapport för projektet, se bilaga 1.
Målen för projektet var att;
1. Minska användningen av ANDT bland barn och ungdomar i UpplandsBro kommun
2. Minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Upplands-Bro
kommun
3. Implementera det förebyggande arbetet i befintlig verksamhet
4. Öka kunskapen och medvetenheten hos berörda professioner om
effekterna av droganvändning och psykisk ohälsa
5. Skapa en långsiktig strategi för preventionsarbetet
6. Minska andelen personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller
beroende av ANDT
7. Ge personer med missbruk, beroende eller psykisk ohälsa tillgång till
vård och stöd av god kvalitet
I slutrapporten beskrivs hur väl dessa mål uppfyllts inom ramen för projektet.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Slutrapport Preventionsprojekt den 22 oktober 2018

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2018
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Fortsättning § 59

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Socialnämnden
Kultur- och Fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 60

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Rätt till bidrag för pedagogisk omsorg,
Mithal Shaheed, Nergis familjedaghem
Dnr UN 18/0111

Beslut
Utbildningsnämnden ger Mithal Shaheed rätt till bidrag för att driva den
pedagogiska omsorgen Nergis familjedaghem. Beslutet om rätt till bidrag
gäller från den 1 januari 2019 och avser upp till sex barn.

Sammanfattning
Mithal Shaheed ansöker om rätt till bidrag för att driva den pedagogiska
omsorgen Nergis familjehem på adressen Hallonvägen 38 i Kungsängen.
Ansökan är handlagd av Utbildningskontorets utredare Emilia Kihlstrand och
Sara Lauri.
Utbildningskontoret bedömer att Mithal Shaheed uppfyller de krav som
kommunen ställer för att få rätt till bidrag för pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag
•

Ansökan om rätt till bidrag den 13 juli 2018

•

Tjänsteanteckning 30 juli 2018

•

Hembesök Nergis familjehem den 11 september 2018

•

Begäran om komplettering den 11 september 2018

•

Inkommen komplettering den 21 september 2018

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2018

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ger Mithal Shaheed rätt till bidrag för att driva den
pedagogiska omsorgen Nergis familjehem. Beslutet om rätt till bidrag gäller
från den 1 januari 2019 och avser upp till sex barn.

Förslag till beslut på sammanträdet
Utbildningskontoret har varit i kontakt med Mithal Shaheed gällande namnet
på hennes verksamhet. Efter samtal med Mithal Shaheed har hon framfört att
hon önskar att hennes verksamhet heter ”Nergis familjedaghem” istället för
Nergis familjehem. Utbildningskontoret föreslår därför följande förslag till
beslut:
”Utbildningsnämnden ger Mithal Shaheed rätt till bidrag för att driva den
pedagogiska omsorgen Nergis familjedaghem. Beslutet om rätt till bidrag
gäller från den 1 januari 2019 och avser upp till sex barn.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Fortsättning § 60

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att utbildningsnämnden fattar beslut i enlighet med det
reviderade förslaget till beslut med ändrat namn på verksamheten.

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M), Björn Elfvelin
(M), Daniel Walfridsson (M) samt Nawal Al-Ibrahim (L) och Anders Eklöf (L)
medges lämna följande protokollsanteckning:
”Med tanke på vad som framkommer i beslutsunderlaget ser vi behov av extra
tillsyn för att säkerställa att barnen får språkutveckling i svenska språket i
enlighet med Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg.”

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Mithal Shaheed, Hallonvägen 38, 196 35 Kungsängen.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 61

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Revidering av Framtidens förskola och
skola - ramprogram för lokaler
Dnr UN 18/0176

Beslut
Revideringen av ramprogrammet, Framtidens förskola och skola i UpplandsBro kommun, godkänns med en revidering av dokumentet enligt följande:
punkt 2.2 och 2.3 tas bort.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) samt Nawal AlIbrahim (L) deltar inte i beslutet med följande motivering:
”Kommunstyrelsens ärende den 31 oktober ”Förslag till avtalsmodell som
reglerar förhållandena då privata byggherrar bygger nya skollokaler för skolor
med enskild huvudman” lyftes bort för att tas upp på kommande
kommunstyrelse.
Det kan sannolikt leda till att ramprogrammet behöver justeras i enlighet med
kommande beslut i kommunstyrelsen. Att nu besluta om ramprogrammet blir
olyckligt eftersom det sannolikt kommer behöver beslutas på nytt inom kort.
Därför yrkar Moderaterna och Liberalerna på bordläggning.”

Sammanfattning
Ramprogrammet ska vara ett stöd för kommunens Utbildningskontoret 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. Ramprogrammet antogs av
Utbildningsnämnden i augusti 2016.
Utbildningskontoret har uppdaterat och reviderat dokumentet så att det passar
till de uppdaterade styrdokument och ramar som gäller.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2018

•

Reviderat förslag till Framtidents förskola och skola i Upplands-Bro ramprogram för lokaler

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Fortsättning § 61

Förslag till beslut
Revideringen av Framtidens förskola och skola i Upplands-Bro kommun
godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) m.fl. föreslår att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med
utbildningskontorets förslag till beslut med en revidering av dokumentet som
innebär att ta bort punkt 2.2 och 2.3.
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) samt Nawal AlIbrahim (L) yrkar på att ärendet bordläggs.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut utöver
utbildningskontorets förslag till beslut. Ordföranden frågar om ärendet ska
avgöras idag och finner att utbildningsnämnden vill att ärendet ska avgöras
idag. Ordföranden finner därefter att utbildningsnämnden beslutar i enlighet
med Rolf Nersings (S) m.fl. förslag till beslut.

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Upplands-Bro kommunfastigheter AB
Samhällsbyggnadskontoret
Kultur och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 62

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Motion om skyddskläder till personalen
på förskolor
Dnr UN 18/0145

Beslut
Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Minna Ahokas, Moderaterna i Upplands-Bro, yrkar i en motion till
Kommunfullmäktige den 9 maj 2018 att kommunen ska tillhandahålla
skyddskläder till personalen i kommunens förskolor.
I motionen framgår att vissa andra kommuner infört fria arbetskläder inom
förskolan och att kommunen tillhandahåller arbetskläder till andra
yrkesgrupper men inte inom förskolan. Minna Ahokas, yrkar därför att;
kommunstyrelsen får i uppdrag att beräkna kostnaden, och att förse även denna
arbetsgrupp med skyddskläder samt avsätta medel till detta i nästkommande
budget.
Utbildningsnämnden besvarar motionen i sitt yttrande.

Beslutsunderlag
•

Motion gällande skyddskläder till förskolan den 9 maj 2018

•

Utbildningskontorets yttrande den 8 oktober 2018

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2018

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till
Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) samt Nawal AlIbrahim (L) yrkar på ett tillägg till utbildningskontorets förslag till beslut enligt
följande:
”Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget med
tillägget att ärendet hänskjuts till budgetprocessen för utbildningsnämnden.”
Rolf Nersing (S) m.fl. yrkar bifall till utbildningskontorets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Fortsättning § 62

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Utbildningskontorets
förslag till beslut och ett reviderat förslag från Moderater och Liberaler.
Ordföranden ställer besluten mot varandra och finner att utbildningsnämnden
beslutar i enlighet med utbildningskontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) samt Nawal AlIbrahim (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 63

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Motion om obligatorisk språkförskola
för nyanlända barn
Dnr UN 18/0146

Beslut
Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Liberalerna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion till
Kommunfullmäktige den 16 maj 2018 att kommunen organiserar en
obligatorisk språkförskola för nyanlända barn.
Utbildningskontoret besvarar motionen i sitt yttrande.

Beslutsunderlag
•

Motion om obligatorisk språkförskola för nyanlända barn den 16 maj
2018

•

Utbildningskontorets yttrande den 12 oktober 2018

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2018

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till
Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) samt Nawal AlIbrahim (L) yrkar på bifall till motionen.
Rolf Nersing (S) m. fl. yrkar bifall till utbildningskontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, utbildningskontorets
förslag till beslut samt Liberalernas och Moderaternas bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden
beslutar enligt utbildningskontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) samt Nawal AlIbrahim (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut
med följande motivering:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Fortsättning § 63
” Vi håller med att barn lär sig svenska om de integreras i en svenskspråkig
dagisgrupp. Men fungerar det i praktiken så i ett läge med betydande
segregation? Kontorets skrivning om vikten av flerspråkighet behöver man i
sig inte ifrågasätta, men vi vill höja ambitionen vad gäller svenskan för att vi
alla vet att det är en av de viktigaste delarna i integrationen att behärska
svenska språket.
Vi menar att det är rimligt att Utbildningsnämnden bifaller motionen och
nämnden ges i uppdrag att stärka svenskan för nyanlända barn/barn till
nyanlända i enlighet med motionens intentioner”.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

16 (23)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 64

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Motion om projekt för att få barn och
elever att röra sig mer
Dnr UN 18/0073

Beslut
Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Fredrik Kjos, Moderaterna i Upplands-Bro, yrkar i en motion till
Kommunfullmäktige den 8 maj 2017 om att ge Utbildningskontoret i uppdrag
att starta ett projekt för att få barn och elever att röra sig mer.
Utbildningskontoret är i sak positiv till att öka barn och elevers rörelse i skolan.
Utbildningskontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har ett pågående
arbete som i delar svarar mot motionens yrkanden, och redogör för det
pågående arbetet i sitt yttrande.

Beslutsunderlag
•

Motion om att få barn och elever att röra sig mer den 10 maj 2017

•

Utbildningskontorets yttrande den 18 oktober 2018

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2018

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 65

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Utse Skolchef
Dnr UN 18/0159

Beslut
Utbildningsnämnden utser Utbildningskontorets kontorschef till att fullgöra
funktionen skolchef.

Sammanfattning
Enligt en ny bestämmelse i skollagen, 2 kap. 8 a §, ska huvudmannen utse en
skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera
skolchefer för delar av verksamheten. Den nya bestämmelsen i skollagen ska
tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018.
Utbildningskontoret föreslår att Utbildningskontorets kontorschef (benämns
Utbildningschef) utses att fullgöra funktionen skolchef och redogör för sin
bedömning i detta ärende.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2018

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 66

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Sammanträdestider för
Utbildningsnämnden 2019
Dnr UN 18/0185

Beslut
Sammanträdestider för Utbildningsnämnden, dess arbetsutskott och beredning,
fastställs enligt utbildningskontorets förslag med revidering om att senarelägga
nämndsammanträdena till kl. 14:00.

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, dess
arbetsutskott och beredningsgrupp för år 2019. I förslaget är ett antal
sammanträden föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om
ytterligare sammanträdestillfällen.
Alla nämnder uppmanas att anpassa sina sammanträdesdagar till
Kommunstyrelsens sammanträden för att få en effektiv ärendehandläggning i
de fall ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige.
I förslaget nedan är beredningen förlagd till en fredag i februari och oktober
2019. Anledningen till detta är att beredningen annars skulle infalla under
sportlov och höstlov.
Förslag till sammanträdeschema för år 2019:

Justerandes sign

Utbildningsnämndens
arbetsutskott (tisdag)

Utbildningsnämnden
beredning (tisdag)

Utbildningsnämnden
(tisdag)

Kl. 13:00

Kl. 14:00

Kl. 13:00

22 januari

22 januari

29 januari

22 februari (fredag)

22 februari (fredag)

5 mars

26 mars

26 mars

2 april

21 maj

21 maj

28 maj

17 september

17 september

24 september

25 oktober (fredag)

25 oktober (fredag)

5 november

3 december

3 december

10 december
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Fortsättning § 66

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 oktober 2018.

Förslag till beslut
Sammanträdestider för Utbildningsnämnden, dess arbetsutskott och beredning,
fastställs enligt utbildningskontorets förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) m.fl. förslår att utbildningsnämnden fattar beslut i enlighet
med utbildningskontorets förslag till beslut med revideringen att
nämndsammanträdena startar kl. 14:00.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut utöver
utbildningskontorets förslag till beslut och finner att utbildningsnämnden fattar
beslut i enlighet med det reviderade förslaget till beslut.

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M), Björn Elfvelin
(M), Daniel Walfridsson (M) samt Nawal Al-Ibrahim (L) och Anders Eklöf (L)
medges lämna följande protokollsanteckning:
”Sammanträdestider är preliminära och sätts av planeringsskäl, men kan
sannolikt komma att ändras av de som tillträder nämnden efter årsskiftet. Av
det skälet ska möteslokal bokas så att sammanträden kan börja senare på
eftermiddagen än avgivet i förslaget.”

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga ledamöter i Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 67
1.

3.

Temaärende

•

Utvärdering och uppföljning av omorganisation av skolorna i
Upplands-Bro kommun

•

Genomgång av delar av lärarförbundets årliga undersökning, bästa
skolkommun 2018, se: https://www.lararforbundet.se/bastaskolkommun/2018/upplands-bro

•

Sjukfrånvaro förskolan

Ekonomisk rapport
Genomgång av den ekonomiska rapporten per den 31 oktober
2018.

Balanslista
•

Justerandes sign

Intern kontroll

Utbildningschefens rapport november 2018

•
4.

2018-11-13

Rapporter

•
2.

Sammanträdesdatum:

Genomgång av balanslista november 2018.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 68

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Delegationsbeslut

1. Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 2018-12-21 -- 201812-28.
2. Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 2018-11-29 -- 201811-23.
3. Beslut om fritidshemsplats.
4. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående gymnasiesärskolan.
5. Beslut om fritidshemsplats.
6. Beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunal grundskola.
7. Beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunal grundskola.

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 69

Sammanträdesdatum:

2018-11-13

Anmälningar

1. Resa utanför Sverige. Studieresa för Kaj Söder till Bryssel med
Strategiskt nätverk utbildning, Storstockholm. 2018-10-17—2018-1019.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 41 - Returnering av
arbetsmiljöansvar i Blåhuset.
3. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 42 - Återuppbyggnad av fastighet
vid Lillsjön.
4. Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet, bidragsåret 2019, preliminärt utfall.
5. Skolinspektionens beslut i ärende gällande ansökan om godkännande
som huvudman för gymnasieskola vid Ingridskolan i Solna kommun.
6. Begäran om justerad ersättning från Friluftsfrämjandet I Ur och Skur
Utveckling AB.
7. Remiss angående namnsättning av kommunal förskola vid Lillsjö
badväg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23 (23)

