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Nämnd, utskott, kommitté etc  Mottagare 
Barn- och ungdomsnämnden  
Sammanträdesdatum                          Klockan Ledamöter och ersättare i barn- och  
Torsdagen den 25 september  kl 15.00  ungdomsnämnden 
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Utfärdare  
Cecilia Forss, ordförande  
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Ärende/föredragningslista 
 
0.1 Val av justeringsperson och justeringsdag 
 
0.2 Fastställande av föredragningslista 
 
 
1.0 ALLMÄNT 
 
1.0.0 Formalia (handling) 
 
1.0.1 Delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2014 (handling) 
 
1.0.2 Revidering av tilläggsbelopp för elever av omfattande behov av särskilt stöd i 

grundskolan och grundsärskolan (handling) 
 
1.1 Verksamhetsplan 2015 (handling) 
 
1.2 Internkontroll 2014 – Avrapportering per delårsbokslut 2 för 2014 (handling) 
 
1.3 Barnrättsperspektivet i nämndens arbete (handling) 
 
1.4 Remiss – Motion väckt av Ilona Szatmari Waldau (V) om att starta 

återanvändningscenter (handling) 
 
1.5 Remiss – Ändring av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i 

Uppsala kommun (handling senare)  
 
 
2.0 FÖRSKOLA 
 
2.1 Tillgång och efterfrågan (muntligt) 
 
2.2 Uppsägning av hyresavtal Berggården, Funbo-Bärby 10:6 (handling) 
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2.3 Avtal för rätten att använda varumärket Pelle Svanslös (handling senare) 
 
2.4 Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 

förskoleverksamhet – Vreta Näs förskola (handling) 
 
2.5 Ansökan om bidrag för att bedriva omsorg under tid då förskola eller 

fritidshem inte erbjuds (handling) 
 
2.6 Rapport angående personalsammansättningen inom förskoleverksamheten i 

Styrelsen för vård och bildning (handling) 
 
 
3.0 GRUNDSKOLA 
 
3.1 Antagningsregler för förskoleklass och grundskola (handling) 
 
3.2 Skolmåltider inom kommunens grundskolor (handling) 
 
 
4.0 LSS OCH SOL 
 
4.1 Tilläggsavtal till Internavtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning om 

insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (handling) 
 
5.0 FRITID 
 
5.1 Ansökan från Årstakyrkan Vaksala församling om föreningsbidrag till öppen 

fritidsverksamhet (handling) 
 
5.2 Ansökan från Årstakyrkan Vaksala församling om föreningsbidrag till 

mellanstadieverksamhet (handling) 
 
5.3 Kommungemensamt kösystem för musikundervisning (handling senare) 
 
 
6.0 ANMÄLAN 
 
6.1 Rapporter (muntligt) 
 
6.2 Klagomål och synpunkter (handling senare + cirkulerar) 
 
6.3 Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser (för kännedom) 

(handling senare + cirkulerar) 
 
6.4 Anmälan av delegationsbeslut (cirkulerar) 
 
6.5 Anmälan av protokoll från nämndsammanträde 2014-08-28 (handling på 

uppsala.se) 
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