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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2017-01-24

Gemaket, 2017-01-24 15:00 – 17:00

Plats och tid
Ajournering

Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Rolf Nersing, ordförande (S) §§2-12
Lisa Edwards, 1:a vice ordförande (C),
ordförande §1
Kaj Bergenhill, 2:e vice ordförande (M)
Björn-Inge Björnberg (S) §§8-12
Solange Olame Bayibsa (S)
Helene Söderholm (S) §§1-7
Ingvar Landälv (KD)
Kerstin Krantz Durhagen (MP)
Lars Thomasson (C) §1
Nawal Al-Ibrahim (L)
Anitha Nygårds (SD)
Daniel Walfridsson (M)
Björn Elfvelin (M)

Helene Söderholm (S) §§8-12
Lars Thomasson (C) §§2-12
Anders Eklöf (L)
Khursid Chowdhury (V)

Övriga deltagare

Tijana Todorovic, Kommunsekreterare, Kaj Söder, Utbildningschef,
Susanne Persson, Kostchef §10, Peter Ottosson, Ekonom §10

Utses att justera

Kaj Bergenhill (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-01-30
kl. 15:30

Paragrafer

§§ 1 - 12

Underskrifter

Sekreterare

........................................................
Tijana Todorovic

Ordförande

........................................................
Rolf Nersing (S) §§2-12

Justerare

........................................................
Kaj Bergenhill (M)

………………………………
Lisa Edwards (C) §1

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-01-24

Datum för anslags uppsättande:

2017-01-30

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................

Tijana Todorovic

2017-02-20
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2017-01-24

Innehållsförteckning
§1

Rolf Nersings (S) deltagande i kurs och
konferens för Skolriksdagen 2017

3

§2

Samråd om förslag till detaljplan för
Svartviks strand (Kungsängens kyrkby
2:164) nr 1605, Kungsängen, UpplandsBro kommun

4

§3

Samråd om detaljplaneprogram för
Ekhammars gård, Kungsängen

6

§4

Granskning av förslag till detaljplan för
Brogård 1:84 m.fl. (HusbytorpTegelhagen) nr 1402, Bro

7

§5

Remissvar avseende motion om höjning
av lärares löner

8

§6
§7

Yttrande om revisionsrapport

9
10

§8

Yttrande avseende medborgarförslag om
fler klätterställningar

12

§9

13

§ 10
§ 11

Yttrande avseende medborgarförslag om
Bergaskolans skolgård
Rapporter
Delegationsbeslut

§ 12

Anmälningar

16

Yttrande avseende motion om möjlighet till
NPF-test
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§1

Sammanträdesdatum:

2017-01-24

Rolf Nersings (S) deltagande i kurs och
konferens för Skolriksdagen 2017
Dnr UN 16/0219

Beslut
Rolf Nersing (S) medges att delta i Sveriges Kommuner och Landstings
Program för Skolriksdag 2017.
__________

Sammanfattning
Förtroendevaldas, i Utbildningsnämndens deltagande i kurser och konferenser
ska enligt Utbildningsnämndens delegationsförtäckning antagen den 20 januari
2015 punkt 1.4 beslutas av Utbildningsnämnden. Beslut behöver därför tas ifall
Rolf Nersing (S) får delta i Skolriksdagen den 24-25 april 2017.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2017

Jäv
Rolf Nersing (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§2

Sammanträdesdatum:

2017-01-24

Samråd om förslag till detaljplan för
Svartviks strand (Kungsängens kyrkby
2:164) nr 1605, Kungsängen,
Upplands-Bro kommun
Dnr UN 16/0227

Beslut
Utbildningskontorets yttrande avseende samråd om förslag till detaljplan för
Svartviks strand (Kungsängens kyrkby 2:164) nr 1605 godkänns med tillägget
att:
”Det krävs en utredning avseende säkerställande av säker skolväg för de barn
som ska röra sig mellan fastigheten och Bergaskolan samt verkställande av
angelägna åtgärder som framkommer i utredningen.”
__________

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen, den 16 november 2016 § 155, sänds förslag
till detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens kyrkby 2:164) nr 1605 ut för
samråd enligt regler för utökat förfarande.
Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad
industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 200
bostadslägenheter, där strandkanten blir offentlig och får en strandpromenad.
Bebyggelsen planeras för att i så liten utsträckning som möjligt skugga
omkringliggande bebyggelse och samtidigt bevara siktlinjerna ner till vattnet
för dessa. Området planeras också för att skapa en effektiv dagvattenhantering
som på ett estetiskt tilltalande sätt blir en del av platsens utförande.
Utbildningskontoret yttrar sig över samrådet.

Förslag till beslut
Utbildningskontorets yttrande avseende samråd om förslag till detaljplan för
Svartviks strand (Kungsängens kyrkby 2:164) nr 1605 godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 (16)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-01-24

Fortsättning § 2

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M), Björn Elfvelin (M), Daniel Walfridsson (M) och Nawal AlIbrahim (L) yrkar bifall till beslut med tillägget att:
”Det krävs en utredning avseende säkerställande av säker skolväg för de barn
som ska röra sig mellan fastigheten och Bergaskolan samt verkställande av
angelägna åtgärder som framkommer i utredningen.”

Beslutsunderlag


Samråd om förslag till detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens
kyrkby 2:164) nr 1605 den 14 december 2016



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 3 januari 2017

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M), Björn Elfvelin (M), Daniel Walfridsson (M) och Nawal AlIbrahim (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Utbildningskontoret yttrar sig enbart i förhållande till dess verksamheter. Vi
moderater och liberaler vill därför hänvisa till att vi i kommunstyrelsen yrkade
på återremittering avseende byggnationsplanerna med uppdrag att ta fram
förslag med lägre exploateringsgrad och högre parkeringsnorm, samt en
trafiklösning för korsningen Prästhagsvägen/Enköpingsvägen.”

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§3

Sammanträdesdatum:

2017-01-24

Samråd om detaljplaneprogram för
Ekhammars gård, Kungsängen
Dnr UN 16/0225

Beslut
Utbildningskontorets yttrande avseende samråd om detaljplaneprogram för
Ekhammars gård godkänns.
__________

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 16 november 2016 § 153 sänds förslag
till detaljplaneprogram för Ekhammars gård ut på samråd. Syftet med
planprogrammet är att beskriva en framtida exploatering, med fokus på hur
planområdets värdefulla kulturmiljö ska tas omhand. Syftet med utskicket är att
samråda kring utgångspunkter och mål för det fortsatta detaljplanearbetet för
Ekhammars gård.
Programområdet för Ekhammars gård ligger norr om Kungsängens kyrka runt
Ekhammars gård. Programområdet avgränsas i öster av Bygdegårdsvägen, i
söder av kolonilotter och kyrkogården, i väster av Gröna dalen och i norr av
Hjortronvägen. Alldeles intill programområdet ligger flera av Kungsängens
kulturhistoriskt mest intressanta miljöer såsom kyrkan, Ekhammars gård och
hembygdsgården.
Utbildningskontoret yttrar sig över samrådet.

Beslutsunderlag


Samråd om detaljplaneprogram för Ekhammars gård, Kungsängen den
16 december 2016



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 3 januari 2017

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§4

Sammanträdesdatum:

2017-01-24

Granskning av förslag till detaljplan för
Brogård 1:84 m.fl. (HusbytorpTegelhagen) nr 1402, Bro
Dnr UN 16/0220

Beslut
Utbildningskontorets yttrande över granskning av förslag till detaljplan för
Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp- Tegelhagen) nr 1402 Bro godkänns.
__________

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 16 november 2016, sänds förslag till
detaljplan för Brogård 1:84 m.fl., nr 1402, ut för granskning enligt regler för
normalt planförfarande i plan- och bygglagen (PBL), SFS 2010:900.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra för en ny stadsdel i Bro tätort.
Planen innebär att flerbostadshus, kedje- rad- och villabebyggelse i varierande
byggnadskaraktär kan uppföras, att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan
skyddas från rivning, samt att större och sammanhängande naturområden kan
tillgängliggöras och utvecklas. Totalt möjliggör detaljplanen för cirka 1500
bostäder.
Planområdet är cirka 101 hektar varav cirka 23 hektar ingår som vattenområde
och cirka 78 hektar som markområde. Områdets nordliga gräns är belägen
cirka 650 meter söder om Bro station. I väster gränsar planområdet mot
Rättarboda, i öster mot Bro Hof golfbana och i söder når det Mälaren.
Utbildningskontoret yttrar sig över granskning av förslag till detaljplan.

Beslutsunderlag


Förslag till detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp- Tegelhagen)
den 5 december 2016



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 3 januari 2017

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§5

Sammanträdesdatum:

2017-01-24

Remissvar avseende motion om
höjning av lärares löner
Dnr UN 16/0189

Beslut
Utbildningskontorets yttrande avseende motion om höjning av lärares löner
godkänns.
__________

Sammanfattning
Irène Seth (M) har i en motion föreslagit att Upplands-Bro kommun ska ha
som målsättning att lärarlönerna ska ligga högre än rådande avtal och att
kommunen på lång sikt ska ligga 5 procent högre än de generella löneavtalen,
helst ännu högre.
Orsaken är att den svenska skolans försämrade resultat. Irène Seth anser att en
bra lärare är den viktigaste faktorn för elevernas resultat. För att Upplands-Bro
ska bli en av de bästa skolkommunerna är det viktigt med bra lärare. Ett medel
att locka till sig bra lärare är högre lön än omgivande kommuner.
Utbildningskontoret besvarar motionen i sitt yttrande.

Beslutsunderlag


Motion om höjning av lärares löner den 14 oktober 2016



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 4 januari 2017

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§6

Sammanträdesdatum:

2017-01-24

Yttrande om revisionsrapport
Dnr UN 16/0198

Beslut
Utbildningskontorets yttrande om revisionsrapport: Migrationens effekter på
kommunens verksamheter godkänns och skickas till revisorerna som sitt eget
med revideringen i Utbildningskontorets yttrande att:
”Kommunen har hittills lyckats placera alla barn och elever i förskola och
grundskola”
__________

Sammanfattning
På uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG
granskat migrationens effekter på kommunens verksamheter. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2016.
Revisionen beslutade att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen,
Socialnämnden och Utbildningsnämnden för yttrande senast 31 januari 2017

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2017



Revisionsrapport: Migrationens effekter på kommunens verksamheter

Förslag till beslut
Utbildningskontorets yttrande om revisionsrapport: Migrationens effekter på
kommunens verksamheter godkänns och skickas till revisorerna som sitt eget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M), Björn Elfvelin (M), Daniel Walfridsson (M) och Nawal AlIbrahim (L) ger förslag på ändring i Utbildningskontorets yttrande till
revisorerna enligt följande:
Första meningen under rubriken Utbildningskontorets yttrande:
”Kommunen har hittills inte haft problem att placera barn och elever i förskola
och grundskola” ändras till
”Kommunen har hittills lyckats placera alla barn och elever i förskola och
grundskola.”

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt
Kommunrevisionen Upplands-Bro kommun
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-01-24

§ 7 Yttrande avseende motion om möjlighet till
NPF-test
Dnr UN 16/0190

Beslut
Utbildningskontorets yttrande avseende motion om möjlighet till NPF-test
godkänns.
__________

Sammanfattning
Irène Seth (M) har i en motion föreslagit att Upplands-Bro kommun ska
erbjuda att alla barn och föräldrar som skulle vilja ha en tidig NPF-test får
möjlighet till det. För barn med NPF (Neuropsykiatriska funktionsvariationer)
är tidig test, eventuell diagnos och insatser avgörande för framgång i skolan. På
så sätt förbättras studiesituationen för alla barn.
Utbildningskontoret har i dialog med resursteamets psykologer besvarat
motionen i sitt yttrande.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2017



Utbildningskontorets yttrande avseende NPF-test



Motion om möjlighet till NPF-test

Förslag till beslut
Utbildningskontorets yttrande avseende motion om möjlighet till NPF-test
godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M), Björn Elfvelin (M), Daniel Walfridsson (M) och Nawal AlIbrahim (L) yrkar på bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Utbildningskontorets
förslag till beslut samt Kaj Bergenhills (M) m.fl. förslag till beslut.
Ordföranden ställer därför Utbildningskontorets förslag mot Kaj Bergenhills
(M) m.fl förslag till beslut och finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontorets förslag till beslut.
Kaj Bergenhill (M), Björn Elfvelin (M), Daniel Walfridsson (M) och Nawal
Al-Ibrahim (L) yrkar därför reservation i enlighet med eget förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-01-24

Fortsättning § 7

Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Björn Elfvelin (M), Daniel Walfridsson (M) och Nawal AlIbrahim (L) yrkar följande:
”Skillnaden mellan Irène Seths motion om NPF-test och Utbildningskontorets
svar är att Irène vill att beslut om test även ska kunna tas av föräldrarna men
Utbildningskontoret vill att det ska ligga enbart på professionen.
Att missa att göra en tidig diagnos kostar mycket mer i pengar och mänskligt
lidande än vad det kostar att göra några tester för mycket. Vi yrkar därför på
bifall till motionen.”

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§8

Sammanträdesdatum:

2017-01-24

Yttrande avseende medborgarförslag
om fler klätterställningar
Dnr UN 16/0186

Beslut
Utbildningskontorets yttrande avseende medborgarförslag om polisstation i
Bro och klätterställningar godkänns.
__________

Sammanfattning
Matilda Thimgren inkom den 23 augusti med ett medborgarförslag om polisstation
i Bro samt klätterställning vid Finnstaskolan. Kommunfullmäktige överlämnade
förslaget den 19 oktober 2016 till Utbildningsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 9 januari 2017



Medborgarförslag som inkom den 23 augusti 2016

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§9

Sammanträdesdatum:

2017-01-24

Yttrande avseende medborgarförslag
om Bergaskolans skolgård
Dnr UN 16/0188

Beslut
Utbildningskontorets yttrande avseende medborgarförslag om Bergaskolans
skolgård godkänns.
__________

Sammanfattning
Sara Fors inkom den 2 september 2016 med ett medborgarförslag om att bygga ut
Bergaskolans skolgård. Kommunfullmäktige överlämnade förslaget den 19
oktober 2016 till Utbildningsnämnden för beslut.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2017



Medborgarförslaget som inkom den 2 september 2016

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Förslagsställaren
Carina Winroth, rektor Bergaskolan
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 10
1.

Kontorchefens rapport januari 2017

Utbildningschefen presenterar det ekonomiska läget

Balanslista januari 2017


Justerandes sign

Tema: Pågående uppdrag
Tillbud och olyckor 2016 – sammanställning
Tillbud och olyckor 2016 – vanligaste platserna
Tillbud och olyckor 2016 – vanligaste aktiviteterna
Tillbud och olyckor 2016 – jämförelse 2015
Tillbud och olyckor 2016 – verksamheter
Tillbud och olyckor 2016 – förskolor
Tillbud och olyckor 2016 – grundskolor
Kvalitetsdag för utbildningsnämnden

Ekonomisk rapport januari 2017


3.

2017-01-24

Rapporter










2.

Sammanträdesdatum:

Balanslista per den 11 januari 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 11

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-01-24

Delegationsbeslut

1.

Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret, 23-27 december 2016

2.

Beslut om tilläggsbelopp för elever i annan kommuns grundskola

3.

Beslut om tilläggsbelopp i kommunens förskolor.

4.

Tillförordnad rektor för Upplands-Brogymnasiet under perioden 2017-0130 - 2017-04-30.

5.

Beslut om förlängd fritidshemsplats.

6.

Beslut om tilläggsbelopp fristående förskola.

7.

Beslut om tilläggsbelopp fristående grundskolor.

8.

Beslut om tilläggsbelopp kommunens gymnasieskola.

9.

Beslut om tilläggsbelopp kommunens grundskolor.

10.

Beslut om tilläggsbelopp i kommunens förskola.

11.

Beslut om mottagande i grundsärskolan.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 12

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-01-24

Anmälningar

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län övergår till digital ärendehantering.

2.

Kommunfullmäktigebeslut § 156, Konstnärlig gestaltning i Upplands-Bro
kommun.

3.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 14 december
2016 - Anvisningar och tidplan för arbetet med årsredovisning och
verksamhetsberättelser 2016.

4.

Anmälan av delegationsbeslut från rektorn på Bergaskolan.

5.

Beslut från Migrationsverket angående ersättning för gymnasieskola DNr
7.3.3-2016-93582.

6.

Beslut från Migrationsverket angående ärende om ersättning fö utbildning
i gymnasieskola Dnr 7.3.3.-2016-93578.

7.

Beslut från Migrationsverket angående ersättning i förskolan Dnr 7.3.32016-99799.

8.

Beslut från Migrationsverket angående ersättning för utbildning
grundskola Dnr 7.3.3.-2016-99800.

9.

Beslut från BEO angående anmälan vid kränkande behandling vid
Råbyskolan Dnr 45-2016:7916.

10.

Dom i mål 23072-16 angående Överklagan av skolskjuts för en elev i åk
4.

Utdragsbestyrkande
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