
 

 
KALLELSE 
Utskriftsdatum 
2014-01-17 

Nämnd, utskott, kommitté etc  Mottagare 
Barn- och ungdomsnämnden  
Sammanträdesdatum                          Klockan Ledamöter och ersättare i barn- och  
Torsdagen den 23 januari        kl 15.00  ungdomsnämnden 
Sammanträdeslokal  
Lokal Aspen (plan 4), Stationsgatan 12  
Utfärdare  
Cecilia Forss, ordförande  
Vid förhinder, var god meddela          Telefon 
Kerstin Sundqvist                         727 86 33 

 

  
 
Ärende/föredragningslista 
 
0.1 Val av justeringsperson och justeringsdag 
 
0.2 Fastställande av föredragningslista 
 
1.0 ALLMÄNT 
 
1.1 Verksamhetsuppföljning – underlag till bokslut 2013 (handling) 
 
1.2 Uppföljning av Barn- och ungdomspolitiskt program 2013 (handling) 
 
1.3 Budget 2014 – Höjning av ersättningen för obekväm omsorg (handling) 
 
1.4 Angående intern kontroll i redovisningsprocessen (handling) 
 
1.5 Internkontrollplan för 2014 (handling) 
 
1.6 Barn- och ungdomsnämndens medborgardialog 2014 samt fyllnadsval till 

kontaktpolitiker (handling) 
 
1.7 Detaljplan för kvarteret Klacken m fl, Uppsala kommun (handling) 
 
2.0 FÖRSKOLA 
 
2.1 Tillgång och efterfrågan (muntligt) 
 
2.2 Internavtal 2014 för förskoleverksamhet (handling) 
 
2.3 Permanentning av lokaler, Tallens förskola (handling) 
 
2.4 Utökning av förskolelokaler, Solskenets förskola (handling) 
 
2.5 Dispens för verksamheter med barn med dubbla placeringar (handling) 
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2.6 Dispens för Förskolan Tärningen HB att driva förskoleverksamhet för fyra- 

och femåringar (handling) 
 
2.7 Byte av organisationsnummer och namn för förskolor inom Kids2Home 

(handling) 
 
2.8 Kids2Home – Ansökan om höjning av ersättning för obekväm omsorg 

(handling) 
 
2.9 Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 

förskoleverksamhet Sagokistan ekonomiska förening (handling) 
 
3.0 GRUNDSKOLA 
 
3.1 Avtal gällande verksamhetsförlagd utbildning inom elevhälsa med medicinsk 

inriktning (handling) 
 
3.2 Uppföljning av Ungdomsteamets drogförebyggande arbete med 

grundskolans elever (handling) 
 
3.3 Anvisningar angående tilläggsbelopp för elever i grundskolan och 

grundsärskolan med omfattande behov av särskilt stöd (handling senare) 
 
4.0 FRITID 
 
4.1 Avtalsersättning till Styrelsen för vård och bildning för fritidsklubbar år 2014 

(handling) 
 
4.2 Verksamhetsbidrag år 2014 till Föreningen Bolivia Chasqui (handling) 
 
4.3 Verksamhetsbidrag år 2014 till Föreningen TRIS-tjejers rätt i samhället 

(handling) 
 
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 2013-12-12 (handling) 
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