
 

 KALLELSE 1 (4)  

 Utbildningsnämnden 
 Datum     
  2018-01-10     

 
 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Utbildningsnämnden kallar till sammanträde 
Tid: tisdagen den 23 januari 2018, kl. 15:00 

Plats: OBS! Råbyskolan, Fågelvägen 5, 197 32 Bro 

Ordförande: Rolf Nersing (S) 

Sekreterare: Karin Haglund  

Beredningen sammanträder tisdagen den 16 januari 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 30 januari 2018, kl. 10:00 
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1. 

  

Temaärende - Råbyskolan 

Beslutsärenden 

Yttrande om revisionsrapport: Uppföljning av 2015 
års revisionsrapporter 
UN 17/0184 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets yttrande till 
kommunrevisorerna som sitt eget.  

2.  Yttrande om revisionsrapport - Planering för 
kommunal service i en växande kommun 
UN 17/0109 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2018 till 
kommunrevisionen.  

3.  Yttrande om revisionsrapport: Intern kontroll inom 
Utbildningsnämnden och Socialnämnden 
UN 17/0173 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets yttrande till 
kommunrevisorerna som sitt eget.  

4.  Yttrande om revisionsrapport: Insatser för elever i 
behov av särskilt stöd 
UN 17/0155 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets yttrande till 
kommunrevisorerna som sitt eget.  



 
 

 KALLELSE 3 (4)  

 Utbildningsnämnden 
 Datum     
  2018-01-10     

 

5.  Remissyttrande - förslag till namnpolicy 
UN 17/0175 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets yttrande till 
Tekniska nämnden som sitt eget.  

Rapporter 
 

1. Kontorschefens rapport januari 2018 
 

2. Balanslista januari 2018 
 

Delegationsbeslut 
 

1. Beslut rörande rektor under begränsad tid, Finnstaskolan. 
 

2. Beslut om fritidshemsplats, Brunnaskolan. 
 

3. Beslut om tilläggsbelopp för elever i kommunens kommunala 
grundskolor. 

 
4. Beslut om tilläggsbelopp för barn i kommunala förskolor inom 

kommunen. 
 

5. Beslut om tilläggsbelopp för elev i gymnasieskola inom kommunen. 
 

6. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola inom 
kommunen. 

 
7. Beslut om tilläggsbelopp för barn i fristående förskola inom 

kommunen. 
 

8. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående gymnasieskola utom 
kommunen. 

 
9. Beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunal gymnasieskola utom 

kommunen. 
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10. Korrigering av beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunal 
grundskola inom kommunen. 

 
11. Korrigering av tidigare delegationsbeslut. 

 
12. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola utom 

kommunen. 
 

Anmälningar 
 

1. Cirkulär 17:70 från SKL, Politisk information i skolan. 
 

2. Kommunstyrelsens beslut § 138 - Lokalresursplan 2017–2022. 
 

3. Kommunfullmäktiges beslut § 176 - Val av ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Josephine-Charlotte Halvarsson (MP). 
 

4. Kommunstyrelsens beslut § 139 – Trygghetspolicy. 
 

5. Kommunstyrelsens beslut § 141 - Förlängning av preventionsprojektet. 

 

Rolf Nersing (S) 
Ordförande 
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