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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2017-05-30

Plats och tid

Gemaket, 2017-05-30 13:00 – 16:30

Ajournering

15:09 - 15:34 § 44
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Rolf Nersing, ordförande (S)
Lisa Edwards, 1:a vice ordförande (C)
Kaj Bergenhill, 2:e vice ordförande (M)
Björn-Inge Björnberg (S)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Kerstin Molander (M)
Lena Åkerlind (M)
Ingvar Landälv (KD)
Kerstin Krantz Durhagen (MP)
Heléne Söderholm (S)
Johan Tireland (SD)

Rolf Andersson (M)
Lars Thomasson (C)
Björn Elfvelin (M)
Khursid Chowdhury (V)
Daniel Walfridsson (M)

Övriga deltagare

Jennifer Lendeng, Kommunsekreterare, Kaj Söder, Utbildningschef, Jesper
Sjögren, Stabschef, Peter Ottoson, Ekonom, § 44, Ann-Sophie Backlund,
rektorn, § 45, Jennifer Mc Intosh, Ekhammarskolan, § 45, Kerstin Wallin,
Ekhammarskolan, § 45.

Utses att justera

Kaj Bergenhill (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-06-07
kl. 09:00

Paragrafer

§§ 37 - 47

Underskrifter

Sekreterare

.......................................................
Jennifer Lendeng

Ordförande

.......................................................
Rolf Nersing (S)

Justerare

.......................................................
Kaj Bergenhill (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-05-30

Datum för anslags uppsättande:

2017-06-07

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Jennifer Lendeng

2017-06-26
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 37

Sammanträdesdatum:

2017-05-30

Pedagogiskt pris läsåret 2016/2017
Dnr UN 16/0083

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar om vinnare av pedagogiskt pris läsåret
2016/2017 enligt beredningens förslag.
__________

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade den 21 oktober 2014 UN § 68 att införa ett
årligt pedagogiskt pris. Information om priset finns på kommunens webbplats.
Sista dag för nominering för läsåret 2016/2017 var den 28 februari 2017 och
sju nomineringar har inkommit. Valt fokusområde detta läsår är Kollegialt
lärande, genom kollegialt lärande skapas goda förutsättningar för förbättrad
undervisning och för en utveckling av professionen. Beredningen och juryn
sammanträder den 23 maj och beslutar om ett förslag till vinnare av årets
pedagogiska pris vid Utbildningsnämndens sammanträde den 30 maj 2017.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2017

•

Inkomna nomineringar den 28 februari 2017

•

Beredningens förslag till vinnare av årets pedagogiskt pris informeras
på Utbildningsnämndens sammanträde 30 maj 2017.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 38

Sammanträdesdatum:

2017-05-30

Pedagogiskt pris läsåret 2017/2018
Dnr UN 17/0046

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets förslag till nytt
fokusområde för pedagogiskt pris för läsåret 2017/2018.
__________

Sammanfattning
Utbildningsnämndens pedagogiska pris är en uppmuntran till och en
bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration
och ökat fokus på pedagogens betydelse, samt bidra till en ökad måluppfyllelse
för våra barn och elever. Varje läsår utgår det pedagogiska priset från ett
förutbestämt fokusområde.
Förslag på fokusområde för läsåret 2017/2018 är:
Samarbete mellan förskola/skola och hem.
Förskolans arbete ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med
hemmen. Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas
vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och
verksamhet.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 3 april 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 39

Sammanträdesdatum:

2017-05-30

Politikerbesök läsåret 2017/2018
Dnr UN 17/0071

Beslut
Utbildningskontorets förslag till besöksperioder för politikerbesök i
verksamheterna läsåret 2017/2018 godkänns.
__________

Sammanfattning
Tema för politikerbesök i verksamheterna följer läsårsvis och besöken har samma
tema som läsårets fokusområde för pedagogiskt pris.
Höstterminen 2017 sker besöken mellan veckorna 38-43.
Vårterminen 2018 sker besöken mellan veckorna 10-16. Vecka 14 undantas då det
är påsklov.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 40

Sammanträdesdatum:

2017-05-30

Reviderade regler och taxor
Dnr UN 17/0058

Beslut
1. Utbildningsnämnden antar förslaget om reviderade regler för
barnomsorg med föreslagna ändringar.
2. Gäller från och med 1 augusti 2017.
__________

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar förslaget om reviderade regler för barnomsorg.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S), Heléne Söderholm (S), Kerstin
Krantz Durhagen (MP), Ingvar Landälv (KD) och Lisa Edwards (C) förslår att
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslag med revideringarna som lyder:
1.1.7 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Schemaändringar ska meddelas förskolan senast 14 dagar innan de träder i
kraft.
Under rubriken ”Sommarplanering” stryka meningen
”För att verksamheten ska kunna planeras tillfredsställande för vårdnadshavare,
barn och personal ska schema för sommar/semesterperioden lämnas in
samtidigt med semestertiderna 31 mars.”"
Punkten 2.3 får följande lydelse
Ansökan om plats i kommunala förskolor, och de fristående förskolor och
pedagogisk omsorg som valt att ansluta sig till den gemensamma kön görs via
kommunens e-tjänst.
I ansökan kan högst tre rangordnade önskemål anges.
Det finns också möjlighet att önska förskola med finsktalande personal.
Kommunen erbjuder detta där så är möjligt.
Den som inte är folkbokförd i Upplands-Bro kommun ska vidta en av följande
två åtgärder för att ansökan ska godkännas:
1. Vid inflyttning till Upplands-Bro kommun kompletteras ansökan med en
kopia på hyres- eller köpekontrakt, som visar att man snart är bosatt i
kommunen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-05-30

2. Den som även i fortsättningen kommer att vara bosatt i en annan kommun
ska fylla i en särskild ansökan om att få plats i Upplands-Bro. I den ansökan
anges vilka skäl man har för att få plats i Upplands-Bro.
Anmälningsdatum för ansökan kommer att gälla från och med den dag
Upplands-Bro kommun får in den begärda kompletteringen.
2.5 Regler vid kö
Punkten 5 får följande lydelse "Förtur gäller om barnet har finska som
modersmål och önskar placering på en av förskolorna med finsktalande
pedagoger."

Sammanfattning
Barnomsorg på obekväm arbetstid
Delar av texten som gäller avdelningen för barnomsorg på obekväm arbetstid
vid förskolan Ekhammar är inaktuella. Dessutom finns idag behov av
förtydliganden gällande bland annat schemaändringar.
Krav på att vara folkbokförd
På grund av ökat söktryck till förskolorna i kommunen händer det att
Utbildningskontoret har svårt att hålla garantitiden (fyra månader). En översyn
av reglerna för ansökan har därför gjorts. Ett nytt förslag gällande kravet på att
Fortsättning § 40
vara folkbokförd i kommunen som förutsättning för att ansöka om plats har
tagits fram.
Förtur
Två tillägg föreslås när det gäller förturer avseende dels barnomsorg på
obekväm tid, dels för barn med finska som modersmål.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2017

•

Förslag till reviderade regler för barnomsorg

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt
Utbildningskontoret och ett enligt Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S),
Heléne Söderholm (S), Kerstin Krantz Durhagen (MP), Ingvar Landälv (KD)
och Lisa Edwards (C) förslag om revideringar.
Ordförande finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt reviderade förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-05-30

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 41

Sammanträdesdatum:

2017-05-30

Granskning av förslag till detaljplan för
Finnsta 1:230 m.fl. (förskolan
Blomman)
Dnr UN 17/0075

Beslut
Utbildningskontorets yttrande över granskning av förslag till detaljplan för
Finnsta 1:230 m.fl (förskolan Blomman) i Bro godkänns.
__________

Sammanfattning
Förslag till detaljplan för Finnsta 1:230 m.fl. (förskolan Blomman), nr 1501,
Bro, sänds ut för granskning enligt regler för enkelt planförfarande i plan- och
bygglagen (2010:900). Detaljplaneförslaget har reviderats efter samrådet.
Yttranden från samrådet och granskningen kommer sammanställas och
besvaras i ett granskningsutlåtande inför antagande av planen.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2017

•

Förslag till detaljplan för Finnsta 1:230 m.fl (förskolan Blomman)

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 42

Sammanträdesdatum:

2017-05-30

Förstagångstillsyn I Ur och Skur
Miklagård
Dnr UN 17/0073

Beslut
Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan I Ur och Skur Miklagård
godkänns.
__________

Sammanfattning
Förskolan I Ur och Skur Miklagård bedrivs av I Ur och Skur Utveckling
Friluftsfrämjandet och verksamheten fick sitt godkännande av
Utbildningsnämnden den 2 december 2014 UN § 73. Förskolan startade sin
verksamhet i januari 2017. Utbildningskontorets utredare Agneta Blohm, Sara
Lauri och Emilia Kihlstrand har genomfört en förstagångstillsyn för att följa
upp Utbildningsnämndens beslut om godkännande.

Beslutsunderlag
•

Tillsynsrapport förskolan I Ur och Skur Miklagård den 15 maj 2017

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2017

Protokollsanteckning
Johan Tireland (SD) medges lämna följande protokollsanteckning:
” Sverigedemokraterna ser ett problem med att små barn påtvingas
indoktrinering i hur onaturliga familjekonstellationer lyfts fram som norm i
planen mot diskriminering och kränkande behandling. Att gå tvärtemot
vetenskap och forskning för att främja en radikal politisk agenda hos de allra
minsta av barn är varken rimligt eller sunt.
Vi ser positivt på att barn uppmuntras till att fritt välja leksaker efter preferens
och att det finns olikheter hos alla barn. Det ska givetvis förmedlas kunskap om
tolerans för människors olikheter, men det ska inte inkludera att inpränta
barnen med radikala synsätt på könsroller, sexuella läggningar eller alternativa
"familjebildningar". Låt barnen vara barn och inte politiska verktyg för att
sprida en radikal och verklighetsfrånvänd agenda. Vi ser allvarligt på det här
och tar starkt avstånd från all form av radikal prägling på barn gällande
ovetenskapliga påhitt som "könsuttryck". Åter igen, låt barn vara barn och inte
vänstervridna genusexperiment.”

Beslutet skickas till:
•
•
Justerandes sign

Förskolan I Ur och Skur Miklagård
Kerstin Andersson, I Ur och Skur Utveckling Friluftsfrämjandet
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 43

Sammanträdesdatum:

2017-05-30

Remiss - Motion om policy för
internationalisering i Upplands-Bro
kommun
Dnr UN 17/0031

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets förslag att utarbeta en
policy för internationalisering.
__________

Sammanfattning
I februari 2017 inkom en motion till kommunfullmäktige om lansering av en
policy för internationalisering i Upplands-Bro kommun från Nawal Al-Ibrahim
(L) och Börje Wredén (L).
Syftet med att ta fram en policy är att Upplands-Bro kommun behöver utveckla
sitt internationella perspektiv inom skolan. Internationella kontakter bidrar till
skolutveckling, kompetensutveckling och kan vara ett kraftfullt redskap för
integrationsprocessen på olika sätt. En policy för internationalisering kommer
att bidra till att göra Upplands-Bro kommun till en attraktiv arbetsgivare.

Beslutsunderlag
•

Motion gällande Policy för internationalisering i Upplands-Bro
kommun den 20 februari 2017

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 9 maj 2017

•

Läroplanernas skrivningar om internationalisering

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 44

Sammanträdesdatum:

2017-05-30

Verksamhetsrapport april 2017
Dnr UN 17/0072

Beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets
verksamhetsberättelse delår april 2017 och överlämnar den till
Kommunstyrelsen.
__________
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M), Nawal
Al-Ibrahim (L) och Johan Tireland (SD) deltar inte i beslutet.
__________
2. Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningschefen i uppdrag att
vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans.
__________

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets verksamhetsberättelse
delår april 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S), Heléne Söderholm (S), Kerstin
Krantz Durhagen (MP), Ingvar Landälv (KD) och Lisa Edwards (C) föreslår
ett tillägg i förslag till beslut att ge utbildningschefen i uppdrag att vidta
åtgärder för att få en ekonomi i balans.
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M), och Nawal AlIbrahim (L) föreslår att Utbildningsnämnden beslutar enligt men med följande
yrkande:
1. Utbildningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på hantering av
tilläggsbelopp så att det kostnadsmässigt blir likvärdigt mellan olika
skolor, förskolor och enheter.
2. Utbildningskontoret får i uppdrag att ta fram en ny och förbättrad
målstyrningsmodell för uppföljning av kvalitet och ekonomiskt resultat
per skola, förskola och enhet.
3.
a) Extra nämndsammanträde för behandling av det ekonomiska läget.
b) Fastställande av datum för extra nämndsammanträde.
Johan Tireland (SD) ansluter sig till Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander
(M), Lena Åkerlind (M), och Nawal Al-Ibrahim (L) förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-05-30

Fortsättning § 44

Sammanfattning
Utbildningskontoret har skrivit en verksamhetsberättelse per 30 april med
helårsprognos för 2017.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2017

•

Verksamhetsrapport april 2017

Beslutsgång 1
Utbildningsnämnden beslutar enligt Utbildningskontorets förslag till beslut i
punkt 1.

Beslutsgång 2
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett förslag om tillägg
enligt Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S), Heléne Söderholm (S),
Kerstin Krantz Durhagen (MP), Ingvar Landälv (KD) och Lisa Edwards (C).
Och ett förslag enligt Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena
Åkerlind (M) och Nawal Al-Ibrahim (L).
Ordförande finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt Rolf Nersing (S),
Björn-Inge Björnberg (S), Heléne Söderholm (S), Kerstin Krantz Durhagen
(MP), Ingvar Landälv (KD) och Lisa Edwards (C) förslag.
Votering begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Utbildningsnämnden beslutar enligt Rolf Nersing (S), BjörnInge Björnberg (S), Heléne Söderholm (S), Kerstin Krantz Durhagen (MP),
Ingvar Landälv (KD) och Lisa Edwards (C) förslag till tillägg röstar ja.
Den som vill att Utbildningsnämnden beslutar enligt Kaj Bergenhill (M),
Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M), Nawal Al-Ibrahim (L) och förslag
till tillägg röstar nej.

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Björn-Inge Björnberg (S)

X

Heléne Söderholm (S)

X

Kerstin Krantz Durhagen (MP)

X

Nej-röst

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-05-30

Fortsättning § 44
Ingvar Landälv (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Kerstin Molander (M)

X

Lena Åkerlind (M)

X

Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Rolf Nersing (S)

X

Under upprop lämnas sex (6) ja-röster till Rolf Nersing (S), Björn-Inge
Björnberg (S), Heléne Söderholm (S), Kerstin Krantz Durhagen (MP), Ingvar
Landälv (KD) och Lisa Edwards (C) förslag. Och fem (5) nej-röster till Kaj
Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M), och Nawal AlIbrahim (L) förslag.
Ordförande finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt till Rolf Nersing (S),
Björn-Inge Björnberg (S), Heléne Söderholm (S), Kerstin Krantz Durhagen
(MP), Ingvar Landälv (KD) och Lisa Edwards (C) om förslag till tillägg.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M), och Nawal AlIbrahim (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med
motiveringen:
1. De skolor, förskolor och enheter som har barn i behov av särskilt stöd
får tilläggsbelopp för merkostnaderna, men tilläggsbeloppen täcker bara
en del av merkostnaderna. Det gör att de som har barn i behov av
särskilt stöd måste ta pengar från det grundbelopp de får som ska täcka
undervisning m.m. för alla barn. Därigenom blir det en obalans mellan
de som har flera barn i behov av särskilt stöd och de som har få.
Dessa obalanser behöver hanteras för att skapa likvärdighet. Men det
ska inte, direkt eller indirekt, negativt påverka de skolor, förskolor och
enheter som av personalskäl är bättre på att hantera situationen än andra
med motsvarande verksamhet. Exempelvis kan man analysera om
Österåkers kommuns eller andra kommuners sätt att hantera
tilläggsbelopp skulle fungera för Upplands-Bro.
2. Analysen av vad som orsakat de underskott som
Utbildningsverksamheten lider av har visat på behovet av en ny och
starkt förbättrad målstyrningsmodellen för uppföljning av kvalitet och
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14 (19)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-05-30

Fortsättning § 44
ekonomiskt resultat per skola, förskola och enhet för
Utbildningsnämnden.
3. Vi är djupt bekymrade över de brister vi ser och riskerna för att
underskotten går ut över barn och elever. Situationen slår mot
uppbyggnaden av Upplands-Bro som en attraktiv kommun för all skoloch förskolepersonal. Den slår mot rekryteringen av skickliga lärare
och förskolelärare. Den slår mot de barn och elever som bygger sin
framtid.
Den styrande majoriteten har i dryga ett års tid styrt
Utbildningsnämnden med mångmiljonunderskott. De har haft gott om
tid på sig att ta fram åtgärds- och handlingsplaner.
Vi presenterade för en månad sedan de frågeställningar vi ville få
belysta med anledning av 2017 års prognosticerade underskott om 14
mkr, avseende orsaker bakom underskotten och analys av kvalitet
jämfört med kostnader per skola, förskola och enhet. De utlovade
svaren på våra frågeställning sköts hela tiden upp. De presenteras först
idag muntligen vid sittande bord, samma dag som den ekonomiska
krisen i Utbildningsnämndens verksamhet ska diskuteras på
nämndsammanträdet. Att i en så viktig fråga som detta, få handlingarna
först efter presentationen är upprörande. Det bakbinder oppositionen
från att kunna bidra med ytterligare förslag på lösningar. Det hindrar
oss från att fullt ut kunna verka för att besparingar inte ska gå ut över
barn och elever.
Sammantaget ser vi en avsaknad av politisk styrning från den S-ledda
koalitionen. Bristerna visar på behovet av en bättre målstyrningsmodell
och en annan hantering av tilläggsbelopp.

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M), och Nawal AlIbrahim (L) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Likabehandlingsprincipen av fristående verksamheter gäller även vid
underskott. Fristående aktörer med motsvarande verksamhet ska därför
kompenseras (se §96 av 2016-12-20, dnr UN 16/0226).”
Johan Tireland (SD) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna ser med fasa på hur budgetunderskottet har eskalerat
sedan de initiala varningarna under 2016. Vi vet av erfarenhet att elever med
olika funktionsnedsättningar bortprioriteras av den styrande koalitionen.
Utbildningschef Kaj Söder har vid ett tidigare tillfälle på sammanträde med
kommunstyrelsen, lyft att besparingar inom modersmålsundervisning vore mer
eller mindre nödvändigt med tanke på den dåvarande situationen, som nu än
mer har förvärrats. Vi ser ingen sådan åtgärd i verksamhetsplanen, eller någon
förklaring varför det ej är på det viset och anser då att ärendet inte är ordentligt
utrett. Den styrande koalitionen väljer nu istället att satsa stora resurser på
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

2017-05-30

Fortsättning § 44
modersmålsundervisning i ett läge där besparingar är nödvändiga. Den totala
bristen på kontakt med verkligheten, den totala avsaknaden av förståelse för
behoven som uppstår för elever med funktionsnedsättningar och den totala
frånvaron av ett tydligt ledarskap, banar väg för en nämnd och förvaltning i
fritt fall. De som faller hårdast till marken är de elever med allra störst behov
av stöd och hjälp.
Att fullständiga handlingar till ett ärande av den här avgörande magnituden
först presenteras på sittande sammanträde är bortom all rim och reson. Utöver
detta saknar vi alla åtgärder för att minska underskottet. Det är väsentligt för
ärendet att alla besparingar reflekteras i åtgärder för att minska underskottet.
Istället för endast ett par exempel. Det är tydligt att den styrande koalitionen
försöker neka oppositionen vår möjlighet att ordentligt granska och komma
med kritik på innehållet i ärendet. Oppositionen saknar därmed information
och underlag för att kunna vara delaktiga fullt ut. Det här är inte ett seriöst sätt
att hantera ett av kommunens viktigaste ansvarsområden, att bilda våra
ungdomar på ett sätt som ger dem rätt förutsättningar att ta sig an livet som
vuxen.”

Beslutet skickas till:
•
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§ 45
1.

Kontorschefens rapport
Tema: Förra årets vinnare av pedagogiska priset – Grundsärskolan
Presentation av Elevenkät skolmat
Tilläggsbelopp

Balanslista
•

Justerandes sign

2017-05-30

Rapporter
•
•
•

2.

Sammanträdesdatum:

Balanslista per den 16 maj 2017
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Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-05-30

Delegationsbeslut

1.

Delegationsbeslut, tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 201705-12

2.

Beslut gällande lunch på skolrestaurang för pensionärer

3.

Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola annan kommun

4.

Beslut om tilläggsbelopp LÅ 17/18 för elev i fristående grundskola

5.

Beslut om fritidshemsplats enligt Skollagen 14 kap 7§

6.

Beslut om plats i språkförskoleavdelning

7.

Beslut om mottagande i grundsärskolan

8.

Delegation vid rektorns frånvaro 2017-05-08 -- 2017-07-07,
Härneviskolan
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Sammanträdesdatum:

2017-05-30

Anmälningar

1.

SKL Cirkulär 17:14

2.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 19 april 2017 Upplands-Bro kommun deltar i initiativet Fossilfritt Sverige

3.

Kommunstyrelsens beslut § 33 - Årsredovisning 2016 för Upplands-Bro
kommun

4.

Protokoll från Utbildningskontorets samverkansgrupp 2017-04-20

5.

Kommunstyrelsens beslut § 36 - SKA-plan Vuxenutbildningen 2017

6.

Ny rapport: Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever (dnr
2015:6586)

7.

Granskning av förslag till detaljplan för Äldreboende och förskola vid
Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3), nr 1607, Kungsängen,
Upplands-Bro kommun

8.

Meddelande om antagande av detaljplan för Äldreboende vid Lillsjö
badväg (Kungsängens-Tibble 1:3), nr 1607, Kungsängen, Upplands-Bro
kommun

9.

Samråd om ny avfallsplan och avfallsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun

10.

Granskning av förslag till detaljplan för Finnsta 1:230 m.fl. (förskolan
Blomman), nr 1501, Bro, Upplands-Bro kommun

11.

Protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-18

12.

Beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunal grundskola annan kommun
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