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Lokalbehovsrapport 2022
Dnr UN 21/0110

Beslut
Utbildningsnämnden antar Lokalbehovsrapport 2022 enligt
kommunledningskontorets förslag och översänder denna till Kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnborg (S) och Kristian Cronsell (S) deltar
inte i beslutet.
Tomas Carneheim (V) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Lokalresursplanering är en strukturerad process för att samordna planeringen
för kommunens lokalförsörjning. Planeringen innebär att olika behov och
önskemål om lokaler identifieras, prioriteras och värderas mot kommunens
totala lokalanvändning, fysiska planering, verksamhetsplanering samt ekonomi
och miljöstyrning.
Målet med lokalresursplaneringen är i sin tur att uppnå en ändamålsenlig,
effektiv, sund och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet och
kvalitet hos kommunens verksamheter.
Processen för kommunens lokalresursplanering innehåller tre steg:
•

Inventering av lokalbehov

•

Lokalbehovsrapport

•

Lokalförsörjningsplan

Utskickat förslag på Lokalbehovsrapport till nämnderna är nästa steg i
processen. Vid en godkänd Lokalbehovsrapport kan kommunen ta fram en
lokalförsörjningsplan som ska biläggas budgeten 2022.
Se Utbildningskontorets yttrande nedan.
Utbildningskontorets yttrande
Utbildningskontoret bedömer att Lokalbehovsrapport 2022 fyller en viktig
funktion i arbetet med att planera för framtida lokalbehov inom
Utbildningsnämndens verksamheter. Lokalbehovsrapporten innehåller
statistiska bedömningar och Utbildningskontoret anser att viktiga analyser
genomförts.
Berörda tjänstemän inom Utbildningskontoret har varit med och tagit fram
information om nämndens lokaler, verksamheter och framtida behov kopplat
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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till befolkningsprognos och kapacitet. Utbildningskontoret anser att det är ett
betydelsefullt dokument som tagits fram.
Utbildningskontoret bedömer att lokalbehovsrapporten fyller en viktig funktion
i de kapacitetsanalyser som redovisas däri. Den ger en bild av olika scenarier i
form av exempelvis nybyggnationer och framtida nyetableringar av fristående
verksamheter eller avsaknaden av sådana. Dessa analyser är viktiga för att
bedöma vilka beslut som Utbildningsnämnden framöver kommer att behöva
fatta kring bland annat nybyggnationer eller avvecklingar av befintliga lokaler,
exempelvis paviljonger.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2021

•

Lokalbehovsrapport 2022 den 8 februari 2021

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Lokalbehovsrapport 2022 enligt
kommunledningskontorets förslag och översänder denna till Kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag,
och finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta.

Protokollsanteckning
Rolf Nersing (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning för
Socialdemokraternas räkning:
"Handlingarna delgavs nämnden väldigt sent och det är en omfattande rapport
som vi på kort tid ska ta ställning till. I vissa kommundelar ser det ut som att
det kommer att finnas ett stort överskott av elevplatser om alla planerade skolor
kommer att byggas. Det finns en stor osäkerhet i hur mycket bostäder som
kommer att byggas och om det kommer att finnas underlag till alla elevplatser.
Detta behöver följas noga inför varje beslut om att bygga nya skolor."
Tomas Carneheim (V) stödjer Socialdemokraternas protokollsanteckning ovan.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Fastighetschef, kommunledningskontoret.
Kommunstyrelsen
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Budgetunderlag 2022 med planering för
2023-2024
Dnr UN 21/0003

Beslut
Utbildningsnämnden lämnar underlag för budget år 2022 till
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har upprättat underlag för budget 2022 utifrån Anvisningar
för budget 2022-2024 samt i nära dialog med ledamöter i Utbildningsnämnden.
Underlaget är en analys av verksamhetsår 2020 avseende ekonomiskt resultat
samt hur väl nämnden har lyckats med tänkta mål. Underlaget beskriver även
prioriterade insatser för 2021
Den sista delen av underlaget beskriver nämndens prioriterade områden för
åren 2022 – 2024 med fokus på det som ska göras. De insatser som ska
genomföras från 2022 och framåt kommer att presenteras senare i den politiska
processen.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2021

•

Underlag till budget 2022

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden lämnar underlag för budget år 2022 till
Kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag,
och finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021
Dnr UN 21/0108

Beslut

1. Utbildningsnämnden fördelar 2 552 850 kronor i enlighet med beslut i
Kommunfullmäktige den 31 mars 2021 § 44.
2. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontorets Utbildningschef i
uppdrag att fördela det statliga stödet till skolor med elever
folkbokförda i Upplands-Bro kommun.
3. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontorets Utbildningschef i
uppdrag att, till de skolor som kommunen är huvudman för, fördela det
statliga stödet där det gör störst skillnad utifrån pandemins påverkan.

Sammanfattning
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i
Sverige med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever
får den utbildning som de har rätt till, trots pandemin. Det totala beloppet av
statsbidraget ska fördelas på kommunerna proportionerligt utifrån antalet barn
och unga i åldern 6-19 år. För Upplands-Bro kommun uppgår statsbidraget till
3 364 879 kronor fördelat på två utbetalningar; en under februari 2021 och en
under juni 2021.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2021 § 35 att medlen ska tillfalla
utbildningsnämnden om 2 552 850 kronor. Beräkningen grundas i en
fördelning med cirka 667 kronor per i Upplands-Bro folkbokförd elev i
grundskola och gymnasieskola.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2021

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars
2021

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden fördelar 2 552 850 kronor i enlighet med beslut i
Kommunfullmäktige den 31 mars 2021 § 35.
2. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontorets Utbildningschef i
uppdrag att fördela det statliga stödet till skolor med elever
folkbokförda i Upplands-Bro kommun.
Justerandes sign
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3. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontorets Utbildningschef i
uppdrag att, till de skolor som kommunen är huvudman för, fördela det
statliga stödet där det gör störst skillnad utifrån pandemins påverkan.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag,
och finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utredning om besparingar i
skolskjutsen 2021
Dnr UN 21/0104

Beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets utredning och
tackar för informationen.
2. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att inför nya
skolskjutsupphandlingen 2022 undersöka på vilket sätt och i vilken
omfattning kommunens transportenhet kan ta över en större del av
kommunens skolskjutsverksamhet.

Sammanfattning
I samband med att budgeten för 2021 beslutades gav Utbildningsnämnden
Utbildningskontoret i uppdrag att spara in en miljon kronor i kostnader för
skolskjuts. Utbildningskontorets utredare har utrett frågan och kommit fram till
följande förslag på åtgärder:
•
•

Gradvis och med hänsyn till kommunens befintliga avtal med externa
skolskjutsleverantörer förlägga utförandet av fler turer i egen regi.
Se över kommunens mervärden i skolskjutsverksamheten.

Utredningen utgör inte ett förslag till beslut utan är istället en redogörelse av
förutsättningarna att göra den besparing nämnden efterfrågar. I detta ingår en
bakgrundsbeskrivning av tidigare införda åtgärder, en bild av nuläget samt
förslag på framtida åtgärder.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 17 mars 2021

•

Utredning om besparingar i skolskjutsen

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets utredning och tackar för
informationen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) yrkar på att följande beslutspunkt ska läggas till:
” Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att inför nya
skolskjutsupphandlingen 2022 undersöka på vilket sätt och i vilken omfattning
kommunens transportenhet kan ta över en större del av kommunens
skolskjutsverksamhet.”
Justerandes sign
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Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med
Paul Gustafssons (M) tillägg, och finner att Utbildningsnämnden beslutar i
enlighet med det förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Avetablering paviljonger, Ekhammars
förskola
Dnr UN 21/0100

Beslut
1. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag om att
avetablera förskolan Ekhammars paviljonger.
2. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag om att säga
upp avtalet avseende paviljongerna som löper till och med utgången av
år 2021.

Sammanfattning
På grund av uppkommen brist på förskoleplatser i Kungsängen uppfördes i
augusti 2016 en tillfällig förskola av paviljongmodell. Bristen berodde dels på
att förskolan Blåsippan rivits och det sker en hel del inflytt till kommundelen.
Två månader efter uppförandet var förskolan fullbelagd.
Enligt detaljplan skulle både Tibbleängen och Korsängen bebyggas med
bostäder och platsen för den Ekhammars förskola ansågs lämplig. Därför
anlades en förskolgård som håller standard för en framtida permanent förskola
på platsen.
När förskolan Ringblomman nu byggts på Ringvägen så finns istället ett
överskott av förskoleplatser och en avetablering av Ekhammars förskola är
aktuell.
Idag går 83 barn på Ekhammars förskola och 37 barn på Ringblomman.
Ringblommans kapacitet är 120 barn och således kan samtliga barn som idag
går på Ekhammars förskola erbjudas plats på Ringblomman. Man bör dock ta i
beaktande att antalet lediga platser på de kommunala förskolorna i Kungsängen
är lågt med en risk för brist på platser inom kommunal verksamhet som följd.
Däremot finns, i dagsläget, god platstillgång på de fristående förskolorna i
området.
Om planerat bostadsbyggande i området blir av kan det uppföras en permanent
förskola i anslutning till gården.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 17 mars 2021
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Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag om att
avetablera förskolan Ekhammars paviljonger.
2. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag om att säga
upp avtalet avseende paviljongerna som löper till och med utgången av
år 2021.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag,
och finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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Rätt till bidrag för pedagogisk omsorg,
Familjedaghemmet Mandelblommorna,
C-företaget
Dnr UN 21/0035

Beslut
Utbildningskontoret ger C-företaget rätt till bidrag för att driva den
pedagogiska omsorgen Familjedaghemmet Mandelblommorna. Beslutet om
rätt till bidrag gäller från den 1 augusti 2021 och avser upp till 12 barn.

Reservationer och särskilda uttalanden
Tomas Carneheim (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
C-företaget ansöker om rätt till bidrag för att driva den pedagogiska omsorgen
Familjedaghemmet Mandelblommorna på
Ansökan är handlagd av Utbildningskontorets utredare Emilia Kihlstrand,
Josefin Almberg, Ann-Louise Rantanen, barnomsorgshandläggare Louise
Assarsson samt controller Peter Ottosson.
Utbildningskontoret bedömer att C-företaget uppfyller de krav som
kommunen, med stöd av skollagens 25 kap, ställer för att få rätt till bidrag för
pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2021

•

Samtal med C-företaget tillsammans med pedagoger 25 februari 2021

•

Ansökan om rätt till bidrag den 18 januari 2021

Förslag till beslut
Utbildningskontoret ger C-företaget rätt till bidrag för att driva den
pedagogiska omsorgen Familjedaghemmet Mandelblommorna. Beslutet om
rätt till bidrag gäller från den 1 augusti 2021 och avser upp till 12 barn.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Carneheim (V) yrkar på avslag till beslutet.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt
Tomas Carneheim (V) avslagsyrkande. Ordföranden ställer dem mot varandra
och finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.
Justerandes sign
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Svar på remiss till Skolinspektionen
angående Raoul Wallenbergskolorna
AB ansökan om nyetablering av
grundskola i Upplands-Bro kommun
Dnr UN 21/0061

Beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets svar på remiss som sitt eget
och överlämnar det till Skolinspektionen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Tomas Carneheim (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
till beslut.
Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S) och Kristian Cronsell (S) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Raoul Wallenbergskolorna AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, fritidshem och
grundskola vid Raoul Wallenbergskolan Upplands-Bro i Upplands-Bro kommun
fr.o.m. läsåret 2022/23.
Upplands-Bro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag
för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet
som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet).
Se Utbildningskontorets yttrande nedan.

Beslutsunderlag
•

Remiss – ansökan om godkännande som huvudman, Raoul
Wallenbergskolorna AB den 5 februari 2021

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2021

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets svar på remiss som sitt eget
och överlämnar det till Skolinspektionen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på att ett tillägg ska
bifogas yttrandet:
Justerandes sign
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”I ansökan finns ingen lokal utpekad men det pågår en detaljplaneprocess för
området Norrboda där en skola finns planerad. Socialdemokraterna motsätter
sig en skola i detta område då den bland annat ligger nära både matvaruaffär
och snabbmatsrestaurang. Socialdemokraterna anser att placeringen av skola
och förskola medför ökad trafik i området samt en miljö som ej blir trafiksäker.
Skolan bör placeras i närheten av IP. Nämnden har tidigare uttryckt farhågor
för att placera skolor centrumnära och kommunen planerar för att flytta en
högstadieskola från ett centrumnära läge till ett annat läge. För de kommunala
skolorna innebär det att vi troligen kan avveckla tillfälliga lokaler vilket är
positivt men kan i förlängningen också innebära att det finns ett överskott av
elevplatser så att vi behöver se över om alla skolor kan finnas kvar.”
Tomas Carneheim (V) yrkar på avslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: liggande förslag, Tomas
Carneheims (V) förslag samt Rolf Nersings (S) med fleras tilläggsförslag.
Ordföranden ställer först Tomas Carneheims (V) förslag om avslag mot
liggande förslag och finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag.
Sedan ställer ordföranden liggande förslag mot Rolf Nersings (S) med fleras
tilläggsförslag, och finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag.
Votering begärs och genomförs. ”Ja” innebär en röst på liggande förslag, och
”Nej” innebär en röst på Rolf Nersings (S) med fleras tilläggsförslag.
Efter omröstningen finner ordföranden att 7 ledamöter röstat ”ja” och 3 ledamöter
röstat ”nej”. En ledamot avstod från att delta i omröstningen. Ordförande
konstaterar därefter att Utbildningsnämnden har röstat i enlighet med liggande
förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Ledamot

Justerandes sign

Ja

Nej

Rolf Nersing (S)

X

Björn-Inge
Björnberg (S)

X

Kristina Cronsell
(S)

X

Lena Åkerlind
(M)

X

Navdeep Singh
Bhatia (SD)

X

Avstår
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Richard
Ramstedt (SD)

X

Ingvar Landälv
(KD)

X

Tomas
Carneheim (V)

X

Lars Thomasson
(C)

X

Hans Åberg (L)

X

Paul Gustafsson
(M)

X

Reservationsmotivering
Tomas Carneheim (V) lämnar följande reservationsmotivering:
”Vänsterpartiet tycker att det är fel att Raul Wallenberg AB tillåts att etablera
sig. De vinstdrivande skolornas intåg har lett till stor ekonomisk osäkerhet
gällande den kommunala budgeten. I Bålsta, tex läggs Raul Wallenberg just
ned på grund av bristande lönsamhet.
Exemplen är många, på att etableringen av friskolor skapar hål i budgeten för
de kommunala skolorna. Inte minst då de extra lokalbidragen, ska tas ifrån de
kommunala skolornas budget. Eleverna som försvinner till friskolorna tar med
sig sin skolpenning, och möjligheterna begränsas för de kommunala att bedriva
en god kvalitet.
544 elever med extra lokalbidrag riskerar att gräva djupa hål i ekonomin för de
kommunala skolorna. Detta finns inte med i beslutsunderlaget.
Dessutom kommer kommunen att förlora insynen i skolan, och verksamheten
för våra barn och barnbarn. Detta lämpas över på en idag mycket tungt belastad
Skolinspektion, som fick hård kritik av Riksrevisionen då de hinner med att
följa upp brister i ett världsunikt skolexperiment, som till och med OECD s
skolchef Andreas Schleisher riktar skarp kritik emot.
Skolmarknaden som Upplands-Bro hittills har varit lyckligt ovetande om,
riskerar härtill att kraftigt försämra den nuvarande kunskapsnivån, och spä på
det likvärdighetsproblem som bland annat kommer sig av outbildade lärare,
med lägre löner och sämre arbetsvillkor, vilket genererar sämre kunskapsnivå
för barnen, i kommunen, såväl som i riket som sådant.”
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Beslutet skickas till:
•
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Svar på remiss till Skolinspektionen,
Tellusskolan AB ansökan om
nyetablering av grundskola i UpplandsBro kommun
Dnr UN 21/0064

Beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets svar på remiss som sitt eget
och överlämnar det till Skolinspektionen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Tomas Carneheim (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
till beslut.
Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S) och Kristian Cronsell (S) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Tellusskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, fritidshem och
grundskola vid Tellusskolan Discovery i Upplands-Bro kommun fr.o.m. läsåret
2022/23.
Upplands-Bro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag
för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet
som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet).

Beslutsunderlag
•

Remiss – ansökan om godkännande som huvudman, Tellusskolan AB
den 9 februari 2021

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse med bilagor den 16 mars 2021

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets svar på remiss som sitt eget
och överlämnar det till Skolinspektionen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på att ett tillägg ska
bifogas yttrandet:
Justerandes sign
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”Socialdemokraterna motsätter sig en skola i detta område då den ligger när en
matuvaruaffär. Nämnden har tidigare uttryckt farhågor för att placera skolor
centrumnära, framförallt årskurs 4-9, och kommunen planerar för att flytta en
högstadieskola från ett centrumnära läge till ett annat läge. Därför kan
lokaliseringen av skolan vara problematisk.”
Tomas Carneheim (V) yrkar på avslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: liggande förslag, Tomas
Carneheims (V) avslagsyrkande samt Rolf Nersings (S) med fleras
tilläggsförslag.
Ordföranden ställer först Tomas Carneheims (V) förslag om avslag mot
liggande förslag och finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag.
Sedan ställer ordföranden liggande förslag mot Rolf Nersings (S) med fleras
tilläggsförslag, och finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag.

Reservationsmotivering
Tomas Carneheim (V) lämnar följande reservationsmotivering:
”Vänsterpartiet reserverar sig i beslutsärendet kring att Tellusbarn ska få utöka
sin verksamhet till att nu också gälla grundskola. Vi är inte i sak emot friskolor
om det finns ett genomarbetad pedagogiskt upplägg, som gynnar barnen, och
att syftet med skolverksamheten inte är vinst. Vi är däremot
motståndare till skolor som bedrivs i
aktiebolagsform – där aktiebolagslagen ställs mot skollagen på ett orimligt sätt.
Sverige är världsunikt i att tillåta skattefinansierade och
börsnoterade skolor att genom hårda och omfattande besparingar på
skolpenningen skapa höga vinster till ägarna. Affärsidén
är att genom välja bort legitimerad skolpersonal, välja bort skolbibliotek,
skolsköterska, spara in på mat etc, skapa förmögenheter. Det finns inget tak för
hur hög vinsten kan vara.
Tellusbarns ägare är tidigare kända som upphovsmän till den ökända Hälsans
förskola, vars girighet ledde till att personalen bara tilläts att ge förskolebarnen
vatten och knäckebröd till barnens alla mellanmål, samt att ha en ständig
underbemanning och stor genomströmning av personal. Tellusbarns ägare såg
inget fel i att snabbt berika sig på detta sätt och det ledde till en stor skandal,
då Uppdrag granskning gjorde ett reportage om förskolekedjan, som fick dåligt
rykte genom ett omfattande medieintresse och bytte namn till Tellusbarn.
Vänsterpartiet står upp för att landet ska värna sina legitimerade lärare, och att
fler ska vilja utbilda sig till yrket. Det är statistiskt bevisat att aktiebolagsskolor
har betydligt färre utbildade lärare per elev än kommunala skolor, eller ideella
skolor; en logisk följd av att vinsterna ska maximeras. För läraryrket utgör
Justerandes sign
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aktiebolagsskolorna en katastrof! Och nu har följande situation uppstått: Vi har
en omfattande lärarbrist, och en samtidig mycket svag tillväxt av nya
lärare. Många lärare går dock arbetslösa, då marknadens skolor i
praktiken väljer bort legitimerade lärare för billigare personal, som
kräver mindre i lön, och som accepterar sämre och
osäkrare anställningsförhållanden.”

Beslutet skickas till:
•
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Granskningsrapport - Systematiskt
kvalitetsarbete i grundskolan
Dnr UN 20/0579

Beslut
1. Utbildningsnämnden antar utbildningskontorets yttrande.
2. Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att utveckla det
systematiska kvalitetsarbetet inom verksamhetsområdet grundskola.

Sammanfattning
I skollagen anges att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt
utbildningens mål. Om det framkommer att en elev inte kommer att nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av
extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Varje
huvudman inom skolväsendet ska därtill på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Skollagen anger därmed att det för grundskolan ska finnas en tydlig strävan hos
huvudmännen att säkerställa att samtliga elever uppnår målen i alla ämnen,
bland annat genom att identifiera och tillgodose elevernas eventuella behov av
särskilt stöd samt genom att systematiskt och kontinuerligt arbeta med
kvalitetsutveckling av skolverksamheten.
Den globala utvecklingen av Covid-19 har inneburit flera omställningar för det
svenska skolväsendet. Samtidigt som elever i grundskolan har skolplikt bedrivs
verksamheten på flera håll i landet med reducerad kapacitet på grund av ökad
sjukfrånvaro bland såväl medarbetare som elever. Skolverket har delvis med
detta i beaktande valt att ställa in nationella prov under våren 2020. De
nationella proven har en viktig roll för en likvärdig bedömning av resultat och
betygssättning vid landets skolor.
Kommunens revisorer har med utgångspunkt i ovan beslutat att genomföra en
fördjupad granskning på området.
EY rekommenderar utbildningsnämnden att:
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se över aktuella indikatorer för valda mål, säkerställ att dessa är valida
och tydliggör hur de ska användas i styrkedjan,

•

se över tillgängliga verktyg för att främja en fullgod analys på
respektive nivå. Särskild hänsyn kan tas för att balansera behovet med
den administrativa kostnaden för arbetet.
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säkerställ en tydlig återkoppling på de analyser som genomförs även
neråt i styrkedjan. En tydlig analys möjliggör en tidig omprioritering av
resurser inom nämnden och kommunen.

Utbildningskontorets yttrande
Den sammantagna bedömningen är att arbetet till stor del sker ändamålsenligt.
EY grundar sin bedömning på att det finns tydliga mål, mallar, rutiner och
lämpliga dialogforum för arbetet. Enheternas analyser aggregeras i nämndens
huvudmannarapport. EY ser positivt på att det genomförs flera
utvecklingsinsatser och att det finns en organisation som proaktivt letar efter
lösningar för identifierade utmaningar. EY har dock noterat några
utvecklingsområden som särskilt rör styrkedjan och de analyser som
genomförs. Ett arbete kring utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i
grundskolan har påbörjats av den nytillträdde utbildningschefen.
Vid utbildningskontorets granskning av rapporten framkommer att en del av
statistikuppgifterna är osäkra. Om man tar siffrorna direkt ur kommunens
databas, via Programmet Qlikview, eller om man tar siffrorna från SCB så kan
det skilja något. Detta beror på att vissa uppgifter gällande betyg kan ändras
något om någon i urvalsgruppen får ett ändrat betyg eller om urvalsgruppen
ändras. Om man inte tar siffrorna från samma system och vid samma tillfälle
kan det skilja någon procentenhet. När det gäller andelen behöriga till
nationellt program på gymnasiet är den siffran för 2019 i SCB-statistiken 87% i
stället för 90% som anges i rapporten. Detta innebär alltså en ökning med en
procentenhet till 2020 snarare än den minskning med två procentenheter som
anges i rapporten.
Slutsatsen man kan dra av detta är att man skall vara lite återhållsam med att
tolka in för mycket i relativt små förändringar av ett begränsat
statistikunderlag.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2021

•

Granskningsrapport - Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan 17
december 2020

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden antar utbildningskontorets yttrande.
2. Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att utveckla det
systematiska kvalitetsarbetet inom verksamhetsområdet grundskola.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag,
och finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta.
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Patientsäkerhetsberättelse 2020
Dnr UN 21/0101

Beslut
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats inom obligatoriska
skolformer 2020 godkänns.

Sammanfattning
Enligt 3 kap. 10§ patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den
1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva
hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det
är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder
patientsäkerhetsarbetet.

Beslutsunderlag
•

Patientsäkerhetsberättelse för obligatoriska skolformer 2020

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2020

Förslag till beslut
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats inom obligatoriska
skolformer 2020 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag,
och finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta.
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Rapporter

1. Utbildningschefens rapport
•
•
•
•

Förskolorna Lillsjö, Norrboda och Finnstaberg har fått vidta
särskilda åtgärder för att minska smittspridning.
Genomlysning av organisationen genomförs just nu på
utbildningskontoret.
Upphandling och införande av ny lärportal har skett.
Uppföljning av ekonomin görs månadsvis, aktuellt utfall och
åtgärder.

2. Balanslista 2021
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Delegationsbeslut

1.

Beslut 2021/42 tilläggsbelopp 2021, Ekhammarskolan
Dnr UN 21/0090

2.

Beslut 2021/44 tilläggsbelopp 2021, Urfjälls montessoriskola
Dnr UN 21/0091

3.

Delegationsbeslut, 2020/79
Dnr UN 20/0189

4.

Delegationsbeslut 2020/91
Dnr UN 20/0201

5.

Beslut 2020/87 tilläggsbelopp 2020, Tjustaskolan
Dnr UN 20/0202

6.

Beslut 2020/102 tilläggsbelopp 2020, Broskolan
Dnr UN 20/0236

7.

Beslut 2020/104 tilläggsbelopp 2020, Bergaskolan
Dnr UN 20/0237

8.

Beslut 2020/103 tilläggsbelopp 2020, Bergaskolan
Dnr UN 20/0238

9.

Beslut 2020/204 tilläggsbelopp 2020, Hagnässkolan
Dnr UN 20/0251

10.

Beslut 2021/40 tilläggsbelopp 2021, Lunaskolan Bromma
Dnr UN 20/0565

11.

Beslut ansökan till språkförskola 21/22, 2021/47
Dnr UN 21/0069

12.

Beslut ansökan till språkförskola 21/22, 2021/48
Dnr UN 21/0070

13.

Beslut ansökan till språkförskola 21/22, 2021/49
Dnr UN 21/0075

14.

Beslut ansökan till språkförskola 21/22, 2021/50
Dnr UN 21/0077

15.

Beslut 2021/39 tilläggsbelopp 2021, Härneviskolan
Dnr UN 21/0080

16.

Beslut 2021/41 tilläggsbelopp 2021, Ekhammarskolan
Dnr UN 21/0084
Utdragsbestyrkande
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17.

Beslut 2021/43 tilläggsbelopp 2021, Källskolan
Dnr UN 21/0088

18.

Beslut 2021/45 tilläggsbelopp 2021, Ulvsättraskolan
Dnr UN 21/0098

19.

Beslut ansökan till språkförskola 21/22, 2021/52
Dnr UN 21/0071

20.

Beslut ansökan till språkförskola 21/22, 2021/51
Dnr UN 21/0079

21.

Beslut ansökan till språkförskola 21/22, 2021/53
Dnr UN 21/0073

22.

Beslut ansökan till språkförskola 21/22, 2021/54
Dnr UN 21/0076
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Anmälningar

1.

Kommunfullmäktiges beslut § 17 - Val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden efter Daphne Frithiofsen (C)
Dnr KS 20/0025

2.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2-03-1--20 Uppdrag till kommundirektören med anledning av dataskyddsombudets
årsrapport
Dnr KS 20/0839

3.

Beslut om avvising/avskrivning av ansökan om bygglov, BYGG.2019.371
Dnr UN 17/0130

4.

Protokoll Samverkansgrupp, Ekhammarskolan 2020-11-02
Dnr UN 20/0010

5.

Kommunstyrelsens beslut § 15 - Anvisningar budget 2022-2024
Dnr UN 21/0003

6.

Inbjudan seminarium - Unga om hedersrelaterat våld och förtryck, Rädda
Barnen
Dnr UN 21/0011

7.

Kommunstyrelsens beslut § 22 - Yttrande vision för Mälarens
vattenvårdsförbund 2022-2027
Dnr

8.

CVA inbjudan intervju kommunstudie - Kommunernas
verksamhetslokaler och särskilda boenden kopplat till Nära vård
Dnr KS 21/0017

9.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 16 - Direktiv till det fortsatta arbetet
med FÖP Bro
Dnr UN 20/0221

10.

Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2021-02-26
Dnr UN 21/0009

11.

Kommunstyrelsens beslut § 36 - Lokalbehovsrapport 2022
Dnr UN 21/0110
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