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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden
Plats och tid

2016-02-23

Gemaket, 23-02-2016 15:00- 17:00

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Rolf Nersing, (S) ordförande
Lisa Edwards, (C) 1:a vice ordförande
Kaj Bergenhill, (M) 2:e vice ordförande
Björn-Inge Björnberg (S)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Anitha Nygårds (SD)
Anna-Maj Lilly (KD)
Lena Åkerlind (M)
Joséphine-Charlotte Halvarsson (MP)
Lars Thomasson (C)
Kerstin Molander (M)

Rolf Andersson (M)
Björn Elfvelin (M)
Khursid Chowdhury (V)

Övriga deltagare

Helena Rehn, Sekreterare Kaj Söder, Utbildningschef
Jesper Sjögren, Stabschef, Karl Öhlander, Kansli- och utvecklingschef
Saga Sjöberg projektledare §18

Utses att justera

Kaj Bergenhill (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-02-25 kl.09:00

Paragrafer

§§ 13 - 20

Underskrifter

Sekreterare

..................................................................
Helena Rehn

Ordförande

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

Justerare

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

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-02-23

Datum för anslags uppsättande:

2016-02-25

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................
Helena Rehn

2016-03-18
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 13

Sammanträdesdatum:

2016-02-23

Måltidspolicy för Upplands-Bro
kommun
Dnr UN 15/0272

Beslut
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige
Anta Utbildningskontorets förslag till Måltidspolicy för Upplands-Bro
kommun som ersätter tidigare Kostpolicy.
__________

Sammanfattning
Måltidspolicyn ska revideras en gång per mandatperiod.
Utbildningskontoret föreslår att policyn antas som ett övergripande och
vägledande dokument för kostverksamheten i Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag
•
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2016
Måltidspolicy för Upplands-Bro kommun

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

3 (13)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 14

Sammanträdesdatum:

2016-02-23

Motion om att starta barn – och
fritidsprogrammet vid UpplandsBrogymnasiet
Dnr UN 15/0290

Beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att godkänna Utbildningskontorets
utredning och överlämna denna till Kommunfullmäktige som svar på
motionen.
2. Utbildningsnämnden beslutar att inte starta Barn – och
fritidsprogrammet läsåret 2016 – 2017.
3. Utbildningskontoret får i uppdrag att utreda vilka utbildningar som i
framtiden kan vara aktuella för Upplands-Brogymnasiet.
___________

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att godkänna Utbildningskontorets
utredning och överlämna denna till Kommunfullmäktige som svar på
motionen.
2. Utbildningsnämnden beslutar att inte starta Barn – och
fritidsprogrammet läsåret 2016 – 2017.
3. Utbildningskontoret får i uppdrag att utreda vidare om eventuellt
utbildningar kan vara aktuella för UBG

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Kerstin Molander (M) och Nawal AlIbrahim (L) föreslår att Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet
och att beslutspunkt 3 får följande lydelse: Utbildningskontoret får i uppdrag
att utreda vidare om barn- och fritidsprogrammet samt eventuellt andra
utbildningar kan vara aktuella för Upplands-Brogymnasiet.
Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S), Josephine-Charlotte Halvarsson
(MP), Anna-May Lilly (KD), Lisa Edwards (C) och Lars Thomasson (C)
föreslår att Utbildningsnämnden beslutar enligt Utbildningskontorets förslag
till beslut med revidering gällande beslutspunkt 3 som får lydelsen:
Utbildningskontoret får i uppdrag att utreda vilka utbildningar som i framtiden
kan vara aktuella för Upplands-Brogymnasiet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2016-02-23

Fortsättning § 14

Sammanfattning
En motion har inkommit till Utbildningsnämnden med förslag att starta barnoch fritidsprogrammet (BF) vid Upplands-Brogymnasiet. Utbildningskontorets
utredning har visat att det finns många lediga platser vid de gymnasieskolor i
Stockholms län som anordnar Barn- och fritidsprogrammet. Vid de flesta
gymnasieskolor i Stockholms län som anordnar barn- och fritidsprogrammet
har inte platserna fyllts under de senaste åren. Arbetsmarknadsprognoser visar
på en mättnad för de yrken som barn- och fritidsprogrammet leder till.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2016

•

Översikt över antalet antagna elever vid Barn – och fritidsprogrammet i
Stockholms län hösten 2015

•

Motion från Nawal Al-Ibrahim (L)

•

Skrivelse från rektor på Upplands-Brogymnasiet

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett förslag om att
återremittera ärendet till Utbildningskontoret. Ordförande ställer frågan om
ärendet ska avgöras idag och finner att det ska avgöras idag.
Votering begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag
röstar ja, den som vill att Utbildningsnämnden ska återremittera ärendet enligt
Kaj Bergenhills (M) med fleras förslag röstar nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot och tjänstgörande
ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Björn-Inge Björnberg (S)

X

Josephine-Charlotte Halvarsson
(MP)

X

Anna-Maj Lilly (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2016-02-23

Fortsättning § 14
Lars Thomasson (C)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Lena Åkerlind (M)

X

Kerstin Molander (M)

X

Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Anitha Nygårds (SD)

X

Rolf Nersing (S)

X

Med sex (6) ja röster för att ärendet ska avgöras idag mot fem (5) nej röster för
att ärendet återremitteras enligt Kaj Bergenhills (M) med fleras förslag till
beslut, beslutar Utbildningsnämnden att ärendet ska avgöras idag.

Reservation
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Kerstin Molander (M) och Nawal AlIbrahim (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Anitha Nygårds (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas
och Liberalernas förslag.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Upplands-Brogymnasiet
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 15

Sammanträdesdatum:

2016-02-23

Reviderade regler för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg i
Upplands-Bro kommun
Dnr UN 15/2312

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner de reviderade reglerna för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg.
__________

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade den 1 december 2015 om reviderade regler och
taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun.
Utbildningskontoret föreslår nu att fyra tillägg tillförs reglerna. Tilläggen avser
önskemål om tillgång till finsktalande personal (2.2), förskola för asylsökande
eller barn som saknar personnummer (2.2.1), förtur (2.3) samt uppsägning av
plats (2.8).

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2016

•

Regler och taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i
Upplands-Bro kommun

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunala förskolor

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 16

Sammanträdesdatum:

2016-02-23

Handlingsplan för en giftfri förskola
Dnr UN 16/0024

Beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag till handlingsplan för
en giftfri förskola
__________

Sammanfattning
Barn i förskoleverksamhet är särskilt känsliga och små barn får i sig högre
halter farliga kemikalier i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna.
Handlingsplanen syftar till att minska miljögifterna vid förskolorna i
kommunen. I förskolorna görs redan många insatser, men det finns behov av
att ha en helhetssyn och att samlas kring en gemensam, professionell strategi.

Beslutsunderlag
•

Handlingsplan för en giftfri förskola 2 februari 2016

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2016

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Kerstin Molander (M) och Nawal AlIbrahim (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Handlingsplanen för en giftfri förskola utgör en del av det övergripande
miljöarbetet. Därför ska handlingsplanen förmedlas till berörda kommunala
verksamheter i Upplands-Bro”
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Akt
Kommunstyrelsen
Hållbarhetsutskott

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 17

Sammanträdesdatum:

2016-02-23

Verksamhetsberättelse 2015
Dnr UN 16/0028

Beslut
Utbildningskontorets förslag till verksamhetsberättelse för 2015 godkänns och
överlämnas till Kommunstyrelsen.
__________

Förslag till beslut
Utbildningskontorets förslag till verksamhetsberättelse för 2015 godkänns och
överlämnas till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill(M), Lena Åkerlind (M), Kerstin Molander (M) och Nawal AlIbrahim (L) föreslår att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontorets förslag, med under sammanträdet framförda ändringar
och justeringar, men med följande tilläggsyrkande:
Att sista meningen, som börjar med ”Det blir ett viktigt styrdokument….”,
under Skolutvecklingsprogrammet, sid 7, stryks.
Motivering:
Skolutvecklingsprogrammet har ännu inte fastställts och vi kan därför inte ta
ställning till vilken roll det kommer att få.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för år 2015
i enlighet med Kommunledningskontorets anvisningar.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2016

•

Förslag till verksamhetsberättelse 2015

Beslutsgång
Ordförande ställer Utbildningskontorets förslag till beslut mot Kaj Bergenhills
(M) med fleras förslag till beslut och finner att Utbildningsnämnden beslutar
enligt Utbildningskontorets förslag.

Reservation
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Kerstin Molander (M) och Nawal AlIbrahim (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Anitha Nygårds (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas
och Liberalernas förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-02-23

Fortsättning § 17
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

§ 18
1.

2016-02-23

Rapporter

Ekonomisk rapport
Dnr UN 16/0012
Prognosen för 2016 visar på en budget i balans för verksamhetsåret.

2.

Kontorschefens rapport
Dnr UN 16/0006
•
•
•
•
•
•

3.

Förskolan i Bro
Omsorg på obekväm arbetstid (”nattis”)
Organsation förskola i Kungsängen
Statsbidrag för flyktingar
Lokalresursplanen
Unga vuxna projektet Saga Sjöberg, projektledare, berättar om arbetet

Balanslista
Dnr UN 16/0011

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 19

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2016-02-23

Delegationsbeslut

1.

Resa utanför Sverige, men inom EU, studieresa Spanien, Upplands-Bro
Gymnasiet
Dnr UN 16/0002

2.

Hantering av VFU-ersättning
Dnr UN 16/0002

3.

Anställningar november och december 2015
Dnr UN 16/0002

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 20

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2016-02-23

Anmälningar

1.

Rapport efter flygande granskning i förskolan - Trygghet och lärande i
förskolan

2.

Anvisningar och tidplan för arbetet med årsredovisning och
verksamhetsberättelser 2015

3.

KSLs rekommendation angående överenskommelse om samverkan när en
individ behöver praktisk hjälp med egenvård
Dnr UN 15/0302

4.

Vägar framåt - strategi för unga som varken arbetar eller studerar

5.

Beslut - Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2016, dnr 2015:1185

6.

Beslut - Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå 2016, dnr 2015:1186

7.

Protokoll från Utbildningskontorets samverkansgrupp den 17 december
2015

Utdragsbestyrkande
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