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Datum

2015-11-26

Beslutsärenden
1.

Yttrande om revisionsrapport: Asylsökande och
invandrade elever i utbildning
UN 15/2302
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets yttrande.
2. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontorets i uppdrag att vidta
nödvändiga åtgärder.

2.

Yttrande om Revisionsrapport: Kommunens
organisation om rutiner beträffande aktivitetsansvar
för ungdomar
UN 15/2301
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets yttrande.
2. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att vidta
nödvändiga åtgärder.

3.

Reviderade regler och taxor för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg
UN 15/2312
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner de reviderade reglerna och taxorna.

4.

Intern kontrollplan 2015
UN 15/0188
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets rapporter av
intern kontrollplan för 2015.
2. Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets förslag till
förbättrade rutiner för kontrollområde - beslut om anpassad
studiegång och särskild undervisningsgrupp eller enskild
undervisning.
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5.

Datum

2015-11-26

Intern kontroll 2016
UN 15/2309
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag på områden
för intern kontroll 2016.

6.

Gemensam fakturering av avgift för fristående och
kommunala förskolor och pedagogisk omsorg
UN 15/0300
Förslag till beslut
Utbildningskontoret föreslår att gemensam fakturering för fristående
och kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg införs
från och med januari 2016.

7.

Utredning av adopterade barns rätt till
språkundervisning
UN 15/2304
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets utredning av
adopterade barns rätt till språkundervisning i det språk vars land de
kommer ifrån.

8.

Utvärdering av barnomsorg på obekväm arbetstid
UN 15/2313
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner rapporten.

9.

Förstudie av ny grundsärskola
UN 15/0299
Förslag till beslut
Utbildningskontoret får i uppdrag att starta en förstudie av en ny
grundsärskola.
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10. Ansökan till den sociala investeringsfonden
UN 15/2311
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden överlämnar ansökan om medel från den sociala
investeringsfonden till Kommunstyrelsen.

11. Förprojektering utbyggnad av Blommans förskola,
Finnsta 1:230
UN 15/0298
Förslag till beslut
Utbildningskontoret får i uppdrag att starta en förprojektering av en
utbyggnad av Blommans förskola.

12. Revidering av delegationsförteckning
UN 15/2314
Förslag till beslut
Utbildningskontorets förslag till ändring i delegationsförteckningen
antas.

Delegationsbeslut
Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret den 27 november 2015
Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret den 30 oktober 2015
Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret

Rapporter
Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2015
Utbildningschefens rapport den 1 december 2015
Balanslista den 1 december 2015

Anmälningar
Beslut - Utveckling av Håbo vuxenutbildning
Rapport 428 - Att utmana och stimulera barns utveckling och lärande i
förskolan
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Folkhälsomyndighetens rapport om inomhusmiljö i skolan publicerades idag
Information om test av ett medvetandeprogram om psykisk hälsa (YAM) i
högstadieskolor i Stockholms län
Beslutsmeddelande gällande ansökan om statsbidrag för lov-och sommarskola
2015
Beslutsmeddelande - Statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och
motsvarande skolformer samt viss annan utbildning (Lågstadiesatsningen)
läsåret 2015/2016, dnr 2015:815
Beslutsmeddelande - Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet
utan tillstånd höstterminen 2015
Rapport - Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2015
Anställningar oktober 2015

Ordförande
Rolf Nersing
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