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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§1

Sammanträdesdatum:

2018-01-23

Yttrande om revisionsrapport:
Uppföljning av 2015 års
revisionsrapporter
Dnr UN 17/0184

Beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets yttrande till
kommunrevisorerna som sitt eget.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets yttrande till
kommunrevisorerna som sitt eget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Nawal Al-Ibrahim (L) och Anders
Eklöf (L) yrkar på tillägg till Utbildningskontorets förslag till beslut med
följande två punkter:
1. ”Att Utbildningskontoret får i uppdrag att presentera förslag på ny

resursfördelning med socioekonomisk viktning vid nämndens
sammanträde 20 februari 2018.
2. Att Utbildningskontoret får i uppdrag att presentera hur tillägg till
grundbelopp för nyanlända elever kan fördelas så att en skolenhet inte
ges ekonomiska fördelar om elevernas framsteg i språkutvecklingen går
långsamt.”
Rolf Nersing (S) m.fl. yrkar avslag på Moderaternas och Liberalernas förslag
om tillägg till Utbildningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
KPMG har av Upplands-Bro kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra
en uppföljning vad gäller de revisionsrapporter som genomfördes under
revisionsåret 2015. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2017. KPMG
önskar en redogörelse av Utbildningsnämnden kring de rekommendationer de
tidigare lämnat och som återstår från att åtgärda samt när i tiden detta ska ske.
För Utbildningsnämnden avser detta rapporterna Asylsökande och invandrade
elever i utbildningen samt Aktivitetsansvar för ungdomar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2018-01-23

Utbildningskontorets yttrande
Asylsökande och invandrade elever i utbildningen
Syftet med granskningen var att bedöma hur nämnden genom sin styrning och
uppföljning säkerställde att asylsökande elever gavs en utbildning i enlighet
med skollagen och beslutade interna riktlinjer.
Sammanfattningsvis har kommunen arbetat för att åtgärda följande utifrån
granskningens rekommendationer. Revisorerna rekommenderar att
Utbildningsnämnden ser över sin resursfördelning utifrån socioekonomisk
viktning. Utbildningskontoret håller på att ta fram ett nytt förslag för
resursfördelning.
Aktivitetsansvar för ungdomar
Som tydligt framgår av revisorernas uppföljningsrapport har en omfattande
organisationsförändring genomförts där ansvaret för aktivitetsansvaret flyttats
till Kommunstyrelsen, som i sin tur organiserat det under
arbetsmarknadsenheten. En ungdomscoach har anställts och styr- respektive
arbetsgrupper har bildats i syfte att samverka och jobba för att kunna erbjuda
lämpliga åtgärder för de ungdomar i målgruppen som saknar sysselsättning.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2017



KPMG:s revisionsrapport

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut utöver
Utbildningskontorets förslag till beslut. Ordföranden ställer Moderaternas och
Liberalernas tilläggsyrkande mot Rolf Nersings (S) m.fl. avslag på
tilläggsyrkandet. Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutar om
avslag på tilläggsyrkandet.
Ordföranden frågar om Utbildningsnämnden kan besluta i enlighet med det
förslag som finns kvar, Utbildningskontorets förslag, och finner att
Utbildningsnämnden fattar beslut enligt Utbildningskontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Nawal Al-Ibrahim (L) och Anders
Eklöf (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§2

Sammanträdesdatum:

2018-01-23

Yttrande om revisionsrapport Planering för kommunal service i en
växande kommun
Dnr UN 17/0109

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2018 till
kommunrevisionen.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har mottagit "Revisionsrapport: Planering för kommunal
service i en växande kommun, den 13 juni 2017." Rapporten är gjord av
KPMG på uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer.
KPMG har granskat om utbyggnaden av kommunal service såsom förskolor,
skolor och äldreboenden går i jämn takt med bostadsbyggandet i kommunen.
Revisionen ska ha Utbildningsnämndens yttrande tillhanda senast den 30
januari 2018.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelser den 2 januari 2018



Revisionsrapport – planering för kommunal service i en växande
kommun, KPMG AB, den 8 maj 2017

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§3

Sammanträdesdatum:

2018-01-23

Yttrande om revisionsrapport: Intern
kontroll inom Utbildningsnämnden och
Socialnämnden
Dnr UN 17/0173

Beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets yttrande till
kommunrevisorerna som sitt eget.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets yttrande till
kommunrevisorerna som sitt eget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Nawal Al-Ibrahim (L) och Anders
Eklöf (L) yrkar på tillägg till Utbildningskontorets förslag till beslut med
följande två punkter:
1. ”Att Utbildningsnämnden snarast får utbildning i internkontroll.

2. Att Utbildningskontoret får i uppdrag att presentera arbetet med
fastställande av internkontroll, samt förslag på nämnduppföljning av
den interna kontrollplanen, på nämndens sammanträde under första
halvåret 2018.”
Rolf Nersing (S) m.fl. yrkar avslag på Moderaternas och Liberalernas förslag
om tillägg till Utbildningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
KPMG har av revisorerna i Upplands-Bro kommun fått i uppdrag att granska
den interna kontrollen inom Utbildningsnämnden och Socialnämnden.
Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2017. Rapporten skickas tillsammans
med detta missiv till Socialnämnden och Utbildningsnämnden med begäran om
yttrande. Nämndernas svar med anledning av granskningen önskas senast den
31 januari 2018. Utbildningskontoret har yttrat sig vad gäller KPMG:s
rekommendationer.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2017



KPMG:s revisionsrapport

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-01-23

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut utöver
Utbildningskontorets förslag till beslut, Moderaternas och Liberalernas förslag
med tillägg till Utbildningskontorets förslag samt Rolf Nersings (S) m.fl.
förslag om avslag på Moderaternas och Liberalernas tilläggsförslag.
Ordföranden frågar först Utbildningsnämnden om den kan fatta beslut i
enlighet med Utbildningskontorets förslag till beslut och finner att
Utbildningsnämnden fattar beslut enligt kontorets förslag till beslut.
Ordföranden ställer därefter Moderaternas och Liberalernas tilläggsyrkande
mot Rolf Nersings (S) m.fl. avslag på tilläggsyrkandet. Ordföranden finner att
Utbildningsnämnden beslutar om avslag på tilläggsyrkandet.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Nawal Al-Ibrahim (L) och Anders
Eklöf (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§4

Sammanträdesdatum:

2018-01-23

Yttrande om revisionsrapport: Insatser
för elever i behov av särskilt stöd
Dnr UN 17/0155

Beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets yttrande till
kommunrevisorerna som sitt eget.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets yttrande till
kommunrevisorerna som sitt eget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Nawal Al-Ibrahim (L) och Anders
Eklöf (L) yrkar på tillägg till Utbildningskontorets förslag till beslut med
följande fyra punkter:
1. ”Att Utbildningskontoret får i uppdrag att till nämndsammanträdet 20

februari 2018 presentera förslag på hur man kan undvika oönskade
incitament i systemet, så att skolor/enheter inte gynnas ekonomiskt av
att inte nå måluppfyllelse. Barn och elever i behov av särskilt stöd ska
inte till någon del riskera att ses som en kostnadsbelastning.
2. Att Utbildningskontoret får i uppdrag att på nämndsammanträdet 20
februari 2018 presentera förslag på rapport som gör att nämnden bättre
kan följa upp om barn och elever i behov av särskilt stöd får det och att
de har tillgång till elevhälsans alla kompetenser.
3. Att Utbildningschefen får i uppdrag att vidareutveckla samverkan
mellan socialtjänst och skola.
4. Att Utbildningskontoret får i uppdrag att till nämndsammanträdet 20
februari presentera förslag på rapport som fokuserar mer på uppföljning
av konsekvenser som insatser får än på rena statistiska data.”
Rolf Nersing (S) m.fl. yrkar avslag på Moderaternas och Liberalernas förslag
om tillägg till Utbildningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
KPMG har av Upplands-Bro kommuns revisorer fått i uppdrag att bedöma hur
nämnden genom sin styrning och uppföljning säkerställer att arbetet med barn i
behov av särskilt stöd sker enligt skollagens krav och beslutade interna
riktlinjer. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.
Utbildningsnämndens svar med anledning av granskningen önskas senast den
31 januari 2018. Utbildningskontoret har yttrat sig vad gäller KPMG:s
rekommendationer.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-01-23

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2018



Revisionsrapporten: Insatser för elever i behov av särskilt stöd

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut utöver
Utbildningskontorets förslag till beslut, Moderaternas och Liberalernas förslag
med tillägg till Utbildningskontorets förslag samt Rolf Nersings (S) m.fl.
förslag om avslag på Moderaternas och Liberalernas tilläggsförslag.
Ordföranden frågar först Utbildningsnämnden om den kan fatta beslut i
enlighet med Utbildningskontorets förslag till beslut och finner att
Utbildningsnämnden fattar beslut enligt kontorets förslag till beslut.
Ordföranden ställer därefter Moderaternas och Liberalernas tilläggsyrkande
mot Rolf Nersings (S) m.fl. avslag på tilläggsyrkandet. Ordföranden finner att
Utbildningsnämnden beslutar om avslag på tilläggsyrkandet.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Nawal Al-Ibrahim (L) och Anders
Eklöf (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§5

Sammanträdesdatum:

2018-01-23

Remissyttrande - förslag till namnpolicy
Dnr UN 17/0175

Beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets yttrande till Tekniska
nämnden som sitt eget.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets yttrande till Tekniska
nämnden som sitt eget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Nawal Al-Ibrahim (L) och Anders
Eklöf (L) yrkar på ändringar i form av strykningar i dokumentet enligt följande:
”Att första och andra punkten i Namnpolicy 2.2. ”Vad ska vi undvika” stryks.”

Sammanfattning
Tekniska nämnden har ansvar för att namnsätta vägar och strategiska platser i
kommunen.
Namnberedningsgruppen har arbetat fram ett förslag till namnpolicy för
Upplands-Bro kommun. Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att
förhålla oss till och vilka grundprinciper som bör vara vägledande för
namnvården i Upplands-Bro kommun. Utbildningskontoret har yttrat sig om
policyn.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2018



Förslag till namnpolicy

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Utbildningskontorets
förslag till beslut och Moderaternas och Liberalernas förslag med vissa
ändringar i Utbildningskontorets förslag till beslut. Ordföranden frågar om han
ska ställa förslagen mot varandra och finner att Utbildningsnämnden
godkänner detta förfarande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt Utbildningskontorets förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-01-23

Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Nawal Al-Ibrahim (L) och Anders
Eklöf (L) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Moderaterna och Liberalerna anser att kommunen ska ha en positiv inställning
till om namnsättningen kan göra att ett område marknadsförs bättre.
Logistikområdet i Brunna skulle kunna heta exempelvis Brunna Logistics
Centre eller andra namn om det bättre marknadsför området.
Vi anser också att ”nobilisering” fungerar om det finns en geografisk och
historisk knytning till namnsättningen. Som exempel kan nämnas att man
bygger ett stort nytt bostadsområde vid Steninge Slott, i Steninge, Sigtuna.
Området har namnet Steninge Slottsby.”

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§6

Sammanträdesdatum:

2018-01-23

Rapporter

1. Temaärende - Råbyskolan
 Christer Jones, rektor på Råbyskolan, berättar om nuläge och
önskat läge på Råbyskolan samt vilket arbete som ligger framför
arbetslaget för att komma dit.
2. Kontorschefens rapport
 Enkätresultat Skolinspektionen
 HME-resultat (medarbetarundersökning)
 Beslut kvalitetsgranskning Upplands-Brogymnasiet
3. Balanslista
 Balanslista per den 23 januari 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2018-01-23

Delegationsbeslut

1.

Beslut rörande rektor under begränsad tid, Finnstaskolan.

2.

Beslut om fritidshemsplats, Brunnaskolan.

3.

Beslut om tilläggsbelopp för elever i kommunens kommunala grundskolor.

4.

Beslut om tilläggsbelopp för barn i kommunala förskolor inom
kommunen.

5.

Beslut om tilläggsbelopp för elev i gymnasieskola inom kommunen.

6.

Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola inom kommunen.

7.

Beslut om tilläggsbelopp för barn i fristående förskola inom kommunen.

8.

Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående gymnasieskola utom
kommunen.

9.

Beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunal gymnasieskola utom
kommunen.

10.

Korrigering av beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunal grundskola
inom kommunen.

11.

Korrigering av tidigare delegationsbeslut.

12.

Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola utom kommunen.

Utdragsbestyrkande
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§8

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2018-01-23

Anmälningar

1.

Cirkulär 17:70 från SKL, Politisk information i skolan.

2.

Kommunstyrelsens beslut § 138 - Lokalresursplan 2017–2022.

3.

Kommunfullmäktiges beslut § 176 - Val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden efter Josephine-Charlotte Halvarsson (MP).

4.

Kommunstyrelsens beslut § 139 – Trygghetspolicy.

5.

Kommunstyrelsens beslut § 141 - Förlängning av preventionsprojektet.

Utdragsbestyrkande
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