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Utbildningsnämnden kallar till sammanträde 

Tid: tisdagen den 25 september 2018, kl. 15:00 

Plats: Ekhammarskolan 

Ordförande: Rolf Nersing (S) 

Sekreterare: Karin Haglund 

Beredningen sammanträder tisdagen den 18 september 2018 
kl. 15:00 i kommunhuset, Dalkarlen. 

 

Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 

meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Kaj Bergenhill (M) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 2 oktober 2018, kl. 09:00 

Temaärende  

1. Presentation av ny verksamhetschef skola, Magnus Persson. 

2. Presentation av Stockholmsenkäten, Lisa Coudek. 
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Beslutsärenden 

1.  Ändrade sammanträdestider för utbildningsnämnden i 
oktober och november 2018 

UN 18/0124 

Förslag till beslut 

Ändrade sammanträdestider i oktober 2018 och november 2018 för 

utbildningsnämnden, dess arbetsutskott samt beredning, fastställs 

enligt utbildningskontorets förslag till beslut. 

2.  Riktlinjer för uppföljning av närvaro och skolplikt 

UN 18/0120 

Förslag till beslut 

1. Utbildningskontorets förslag till riktlinjer för uppföljning av 

närvaro och skolplikt godkänns. Riktlinjerna gäller 

tillsvidare. 

2. Skolpliktsriktlinjer beslutade i Utbildningsnämnden den 22 

september 2015, § 78 upphävs i och med beslut enligt punkt 

1. 

3.  Nybyggnad tillagningskök 

UN 18/0125 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen av 

nybyggnad av tillagningskök på Brunnaskolan och ger ett 

uppdrag till Utbildningskontoret att teckna ett förstudieavtal 

med Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

2. Utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen av 

nybyggnad av tillagningskök på Bergaskolan och ger ett 

uppdrag till Utbildningskontoret att teckna ett förstudieavtal 

med Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 
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4.  Revidering av Regler och taxor  

UN 18/0117 

Förslag till beslut 

Utbildningskontorets förslag till revidering av Regler och taxor för 

förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro 

kommun godkänns.  

5.  Förslag på policy för arbetet med internationella 
kontakter 

UN 18/0003 

Förslag till beslut 

 Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets förslag på 

policy för arbetet med internationella kontakter.  

6.  Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom 
gymnasieskolan 2019 

UN 18/0110 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Storsthlms framtagna förslag till 

gemensam prissättning för gymnasieskolan 2019. 

7.  Budget 2019 

UN 18/0126 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tackar för underlaget och sänder det vidare för 

politisk beredning. 

8.  Verksamhetsrapport augusti 2018 

UN 18/0127 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets 

verksamhetsrapport augusti 2018 och överlämnar den till 

Kommunstyrelsen. 
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Rapporter 

1. Balanslista september 2018 

 

2. Utbildningschefens rapport september 2018 

Delegationsbeslut 

3. Korrigerat beslut om tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 

2018-07-02 -- 2018-08-17. 

 

4. Beslut om tilläggsbelopp hösttermin 2018. 

 

5. Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 2018-09-06 och 

2018-09-12. 

 

6. Beslut om elev ska läsa ämnen eller ämnesområden. 

 

7. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola utom 

kommunen. 

 

8. Beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunal grundskola. 

 

9. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola. 

 

10. Beslut om tilläggsbelopp för barn i fristående förskola. 

 

11. Beslut om fritidshemsplats enligt Skollagen 14 kap 7§. 

 

12. Beslut om mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap 5§ Skollagen.  

 

13. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola utom 

kommunen. 

 

14. Beslut om tilläggsbelopp för barn i kommunal förskola. 

 

15. Beslut om fritidshemsplats enl. skollagen 14 kap 7§. 

 

16. Beslut om mottagande i grundsärskolan. 

 

17. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående skola utom kommunen. 

 

18. Nytt beslut gällande ansökan om tilläggsbelopp utifrån extraordinära 

stödinsatser efter att Förvaltningsdomstolen i Stockholm upphävt 

utbildningsnämndens tidigare beslut.  

 

19. Beslut om tilläggsbelopp höstterminen 2018. 
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20. Beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunal grundskola. 

 

21. Beslut om tilläggsbelopp höstterminen 2018 för barn i fristående skola. 

 

22. Beslut om mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap 5§ skollagen. 

 

23. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående gymnasieskola utom 

kommunen. 

 

24. Beslut om fritidshemsplats enligt skollagen 14 kap 7§. 

 

25. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola utom 

kommunen. 

 

26. Beslut om tilläggsbelopp för barn i kommunal förskola. 

 

27. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående gymnasieskola utom 

kommunen. 

 

28. Beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunal grundskola. 

 

29. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola. 

 

30. Beslut om uppskjuten skolplikt. 

 

31. Beslut om fritidshemsplats enligt 14 kap 7§ skollagen . 

 

32. Beslut om uppskjuten skolplikt. 

 

33. Mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap 5§ skollagen. 

 

34. Beslut tilläggsbelopp i kommunal grundskola. 

 

35. Beslut om tilläggsbelopp för barn i specialförskola utom kommunen. 

 

36. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola och 

gymnasium utom kommunen. 

 

37. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående gymnasieskola utom 

kommunen. 

 

38. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundsärskola utom 

kommunen. 

 

39. Beslut om tilläggsbelopp för elev i grundsärskola utom kommunen. 
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40. Beslut om tilläggsbelopp för barn i förskola. 

 

41. Utökad barngrupp för pedagogisk omsorg Soloskur. 

 

42. Redovisning av vidtagna åtgärder efter kvalitetsgranskning av 

huvudmannens styrning av gymnasieskolan . 

 

43. Beslut om att utse dataskyddsombud – sänt till Datainspektionen. 

 

44. Protokoll utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-04. 

 

45. Kapacitetsbeslut förskolor VT19. 

 

46. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundsärskola utom 

kommunen. 

 

47. Delegationsbeslut: Resa utanför Sverige men inte utanför EU, 

Tyskland. 

 

48. Tillförordnad rektor för Bergaskolan 2018-05-22--2018-05-25. 

 

49. Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 2018-08-29 -- 2018-

08-31. 

 

Anmälningar 

1. Kommunfullmäktiges beslut § 58 - Förslag till utvecklingsprogram för 

Gröna dalen. 

 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträden den 16 maj - 

Årsredovisning 2017. 

 

3. Kommunfullmäktiges beslut § 77 - Val av ny ersättare i 

utbildningsnämnden efter Josephine- Charlotte Halvarsson (MP). 

 

4. Kommunfullmäktiges beslut § 76 - Val av ny ledamot till 

Utbildningsnämnden efter Anitha Nygårds (SD). 

 

5. Kommunfullmäktiges beslut § 75 - Entledigande av Anitha Nygårds 

(SD) från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i utbildningsnämnden. 

 

6. Kommunfullmäktiges beslut § 83 - Entledigande av Johan Tireland 

(SD) från sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden. 



 
 

 KALLELSE 7 (7)  

 Utbildningsnämnden 

 Datum     

  2018-09-13     
 

 

 

7. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 

2018 - Förslag till riktlinjer för hantering av arkiv. 

 

8. Protokoll utbildningskontorets Samverkansgrupp, 2018-05-25. 

 

9. Kommunstyrelsens beslut § 98 - Lokalresursplan 2018–2022. 

 

10. Kommunstyrelsens beslut § 99 - Beställning förstudie ombyggnad 

Furuhällshuset. 

 

11. Kommunstyrelsens beslut § 100 - Ansökan om medel ur sociala 

investeringsfonden. 

 

12. Kommunstyrelsens beslut § 105 - Budgetdirektiv 2019. 

 

13. Dom i mål 16753–17, gällande överklagan av beslut om tilläggsbelopp 

Källskolan, rätten upphäver besluten. 

 

14. Uppföljningsbeslut: Huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de 

nationella målen. 

 

15. Revisionsrapport samt revisionsskrivelse. 

 

16. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 37 - Upphandling för långtidshyra 

av sporthall anpassad för handboll. 

 

17. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 38 - Förslag om ny verksamhet 

Aktis - en verksamhet som syftar till att låta barn utföra aktiviteter 

under den tid de spenderar på fritidshem. 

Rolf Nersing (S) 

Ordförande 

 


