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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2018-04-17

Plats och tid

Gemaket, 2018-04-17 15:00-18:05

Ajournering

15:20-15:30, 16:35-16:50, 16:56-17:02

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

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) §§ 20-26
Ingvar Landälv (KD)
Kerstin Krantz Dürhagen (MP)
Lena Åkerlind (M)
Heléne Söderholm (S)

Lars Thomasson (C)
Björn Elfvelin (M) §§ 27-30
Närvarande ersättare

Sven-Inge Nylund (S)
Lilja Johansson Lindfors (S)
Björn Elfvelin (M)
Rolf Andersson (M)
Anders Eklöf (L)

Kaj Söder - utbildningschef, Jesper Sjögren – stabschef, Viktor Engström enhetschef Resursteamet, § 24, Christian Eklöv Hagman - rektor UpplandsBrogymnasiet, § 24, Karin Haglund - nämndsekreterare

Övriga deltagare

Utses att justera

Kaj Bergenhill (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2018-04-25
kl. 11.30

Paragrafer

§§ 20-22 och 24-30

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Karin Haglund
..................................................................

Ordförande

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

Justerare

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

Organ:

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-04-17

Datum för anslags uppsättande:

2018-04-25

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Karin Haglund

2018-05-16
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2018-04-17

Utses att justera

Kaj Bergenhill (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2018-04-17
kl. 18.15

Paragrafer

§ 23

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Karin Haglund
..................................................................

Ordförande

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

Justerare

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

Organ:

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-04-17

Datum för anslags uppsättande:

2018-04-18

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

2018-05-09

Underskrift

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

Karin Haglund

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-04-17

Innehållsförteckning
§ 20 Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

4

§ 21 Motion om att hjälpa de som är utsatta för hedersrelaterat våld och
hedersförtryck

6

§ 22 Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg - Brunna Skogstroll
Polkett Trollen
8
§ 23 Remiss från Skolinspektionen, Föreningen för kristen skola i
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Ekhammar

Justerandes sign

9

§ 24 Patientsäkerhetsberättelse 2017

10

§ 25 Behovsanalys - utbyggnad av Norrboda förskola

11

§ 26 Utvärdering av barnomsorg på obekväm arbetstid vid Förskolan
Ekhammar
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§ 28 Rapporter
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§ 29 Delegationsbeslut

17

§ 30 Anmälningar

18

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 20

Sammanträdesdatum:

2018-04-17

Motion om handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck
Dnr UN 18/0030

Beslut
Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till
Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till
Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Liberalerna yrkar bifall till motionen. Moderaterna stöder Liberalernas
yrkande.

Sammanfattning
Liberalerna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion till
Kommunfullmäktige den 14 juni 2017;
Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att i enlighet vad som
anförs i motionen säkerställa att kommunen har en samlad handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck, samt
Att Utbildningsnämnden och Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa och
redovisa att ett effektivt arbete bedrivs mot hedersrelaterat våld och förtryck,
att det finns tillräcklig kunskap om hedersförtryck i skolan, inklusive
skolhälsovården, och inom socialtjänsten samt att kompetenssatsningar
genomförs där så behövs.
Utbildningskontoret besvarar motionen i sitt yttrande.

Beslutsunderlag
•

Motion från Liberalerna att ta fram handlingsplan mot hedersrelaterat
våld och förtryck den 14 juni 2017

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2018

•

Utbildningskontorets yttrande den 26 mars 2018

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, utbildningskontorets
förslag till beslut och förslag om att bifalla motionen. 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:

2018-04-17

Fortsättning § 20

Reservationer och särskilda uttalanden
Liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag med följande motivering:
”Kommunen har i februari 2018 (8 månader efter att Liberalernas motion
inlämnats) anställt en strateg med uppgift att bl.a. ta fram en handlingsplan
gällande våld i nära relationer som inkluderar arbete med hedersrelaterat
förtryck. I handlingsplanen ska också ingå hur kommunens olika kontor ska
samarbeta. Det är således kommunens mening att det behövs rekryteras en
strateg och att en handlingsplan behöver tas fram (ännu inte gjort). En
kartläggning ska genomföras under våren 2018 och sedan ska handlingsplanen
utformas. Motionen bör därför rimligen bifallas.”
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget förslag med följande
motivering:
”Det är glädjande att kommunen efter mottagandet av motionen fokuserat på
problematiken kring våld i nära relationer, där hedersrelaterat våld och
hedersförtryck ingår. Att motionen besvaras först efter det att kommunen
anställt en strateg med ansvar för frågor kring våld i nära relationer ser vi som
en bekräftelse på att motionen behövde ställas. Att strategen nu påbörjat ”sin
kartläggning av vad som görs idag, vad vi vill utveckla framåt, och ..//.. arbeta
med implementering” svarar upp mot behoven som angavs i motionen om
handlingsplan och implementering.
Den styrande koalitionen säger ofta att den som för fram en bra fråga ska
synliggöras för det, men verkligheten är en annan. I detta ärende syns det
tydligt eftersom man inte till någon del framhåller motionens tydligt positiva
påverkan på utvecklingen.”

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 21

Sammanträdesdatum:

2018-04-17

Motion om att hjälpa de som är utsatta
för hedersrelaterat våld och
hedersförtryck
Dnr UN 18/0031

Beslut
Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till
Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till
Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Moderaterna yrkar bifall till motionen. Liberalerna stöder Moderaternas
yrkande.

Sammanfattning
Moderaterna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion den 29 maj 2017 på en
utredning som kartlägger omfattningen av hedersrelaterat våld och
hedersförtryck i Upplands-Bro kommun. Vidare yrkar Moderaterna på att en
handlingsplan tas fram för att öka kunskapen bland berörd personal som är
anställd av Upplands-Bro kommun, för att de bättre ska kunna upptäcka och
hjälpa drabbade individer samt arbeta förebyggande.
Utbildningskontoret besvarar motionen i sitt yttrande.

Beslutsunderlag
•

Motion från Moderaterna om att hjälpa de som är utsatta för
hedersrelaterat våld och hedersförtryck den 29 maj 2017

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2018

•

Utbildningskontorets yttrande den 27 mars 2018

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, utbildningskontorets
förslag till beslut och förslag om att bifalla motionen. 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:

2018-04-17

Fortsättning § 21

Reservationer och särskilda uttalanden
Liberalerna och Moderaterna reserverar sig till förmån för eget förslag med
följande motivering:
”Det är glädjande att kommunen efter mottagandet av motionen fokuserat på
problematiken kring våld i nära relationer, där hedersrelaterat våld och
hedersförtryck ingår. Att motionen besvaras först efter det att kommunen
anställt en strateg med ansvar för frågor kring våld i nära relationer ser vi som
en bekräftelse på att motionen behövde ställas. Att strategen nu påbörjat ”sin
kartläggning av vad som görs idag, vad vi vill utveckla framåt, och ..//.. arbeta
med implementering” svarar upp mot behoven som angavs i motionen om
handlingsplan och implementering.
Den styrande koalitionen säger ofta att den som för fram en bra fråga ska
synliggöras för det, men verkligheten är en annan. I detta ärende syns det
tydligt eftersom man inte till någon del framhåller motionens tydligt positiva
påverkan på utvecklingen.
Det vi saknar är en utredning som kartlägger omfattningen av hedersrelaterat
våld och hedersförtryck i Upplands-Bro, varför vi yrkade på bifall till
motionen. Den borde ha varit enkel att komplettera beslutsärendet med
eftersom kommunen borde ha inventerat behovet innan man anställde en
strateg.”

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 22

Sammanträdesdatum:

2018-04-17

Ansökan om rätt till bidrag för
pedagogisk omsorg - Brunna Skogstroll
Polkett Trollen
Dnr UN 17/0183

Beslut
Utbildningsnämnden ger Catrine Birkenstedt rätt till bidrag för att driva den
pedagogiska omsorgen Brunna Skogstroll – Polkett Trollen. Beslutet om rätt
till bidrag gäller från den 1 augusti 2018 och avser upp till sex barn.

Sammanfattning
Catrine Birkenstedt ansöker om rätt till bidrag för att driva den pedagogiska
omsorgen Brunna Skogstroll – Polkett Trollen på adress Polkettstigen 85.
Ansökan är handlagd av Utbildningskontorets utredare Emilia Kihlstrand och
Sara Lauri samt controller Peter Ottosson.
Utbildningskontoret bedömer att Catrine Birkenstedt uppfyller de krav som
kommunen ställer för att få rätt till bidrag för pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag
•

Ansökan om rätt till bidrag den 11 december 2017

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2018

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Catrine Birkenstedt, Polkettstigen 85, 196 38 Kungsängen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 23

Sammanträdesdatum:

2018-04-17

Remiss från Skolinspektionen,
Föreningen för kristen skola i Upplands
Bro, sammanslagning Källskolan
Brunna och Källskolan Ekhammar
Dnr UN 18/0007

Beslut
1. Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som
sitt eget till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro har ansökt hos Skolinspektionen
om godkännande som huvudman för en sammanslagning av två befintliga
skolenheter med skolformerna förskoleklass, grundskola och fritidshem vid
Källskolan i Upplands-Bro kommun från och med läsåret 2019/2020.
Upplands-Bro kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med
2 kap. 5 § skollagen.
Kommunens remissvar i form av inskannad kopia på justerat protokoll från
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 18 april 2018.

Beslutsunderlag
•

Remiss från Skolinspektionen den 20 mars 2018

•

Ansökan förening kristen skola i Upplands-Bro den 31 januari 2018

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse med remissvar den 22 mars 2018

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen.se

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 24

Sammanträdesdatum:

2018-04-17

Patientsäkerhetsberättelse 2017
Dnr UN 18/0065

Beslut
1. Patientsäkerhetsberättelsen för grundskolans vårdgivare 2017
godkänns.
2. Patientsäkerhetsberättelsen för gymnasieskolans vårdgivare 2017
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 grundskolan 2017

•

Patientsäkerhetsberättelse för gymnasieskolan 2017

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 28 mars 2018

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 25

Sammanträdesdatum:

2018-04-17

Behovsanalys - utbyggnad av Norrboda
förskola
Dnr UN 18/0064

Beslut
1. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att tillsammans
med Upplands-Bro kommunfastigheter AB hitta en bättre anpassad yta
att uppföra skola i Norrboda på.
2. Utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen om utbyggnad av
Norrboda förskola och ger ett uppdrag till Utbildningskontoret att
teckna ett förstudieavtal med Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att tillsammans
med Upplands-Bro kommunfastigheter AB hitta en bättre anpassad yta
att uppföra Norrboda skola på.
2. Utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen om utbyggnad av
Norrboda förskola och ger ett uppdrag till Utbildningskontoret att
teckna ett förstudieavtal med Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

Förslag till beslut på sammanträdet
Moderaterna och Liberalerna yrkar på följande ändringar i kontorets förslag
till beslut:
”Beslutstexten i beslutspunkt ett från ”uppföra Norrboda skola på” ändras till
”uppföra skola i Norrboda”.
”Tilläggsyrkande som beslutspunkt tre: Utbildningskontoret får i uppdrag att
inventera intresset hos fristående aktörer att bygga och driva skola i Norrboda.”
Rolf Nersing (S) m.fl. yrkar bifall till Moderaternas och Liberalernas
ändringsförslag i beslutspunkt ett och avslag på Moderaternas och Liberalernas
tilläggsyrkande.

Sammanfattning
Antal invånare i Kungsängenområdet fortsätter att öka och det planeras för
ytterligare 2000 bostäder till 2020. Den prognostiserade befolkningsökningen
leder också till att antalet barn i Kungsängens förskolor fortsätter att öka och
gör att lokalerna i området inte räcker till. Utbildningskontoret bedömer att
Norrbodaområdet har stort behov av ytterligare förskoleplatser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-04-17

Fortsättning § 25
Utbildningsnämnden fattade beslut om att godkänna behovsanalysen för en
skola intill Norrboda förskola (UN 16/0141). På grund av ändrade
förhållanden i befolkningsutvecklingen i områden bör en bättre plats för en
större skola identifieras i området.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2018

•

Behovsanalys av utbyggnad Norrboda förskola

•

Ramprogrammet ”Framtidens förskola och skola i Upplands-Bro

Beslutsgång
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden godkänner en ny formulering i
beslutspunkt ett och beslutar enligt utbildningskontorets förslag till beslut i
punkt två. Vidare finner ordföranden att Utbildningsnämnden avslår
Moderaternas och Liberalernas tilläggsyrkande: ”Utbildningskontoret får i
uppdrag att inventera intresset hos fristående aktörer att bygga och driva skola i
Norrboda”.

Reservationer och särskilda uttalanden
Moderaterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 26

Sammanträdesdatum:

2018-04-17

Utvärdering av barnomsorg på
obekväm arbetstid vid Förskolan
Ekhammar
Dnr UN 18/0067

Beslut
1. Utvärderingen av barnomsorg på obekväm arbetstid vid Förskolan
Ekhammar återremitteras till Utbildningskontoret.
2. Verksamheten övergår till ordinarie verksamhet.

Sammanfattning
I Utbildningsnämndens beslut den 20 september 2016 UN § 64 ger
Utbildningsnämnden Utbildningskontoret i uppdrag att starta en avdelning med
barnomsorg på obekväm arbetstid vid förskolan Ekhammar den 1 mars 2017.
Under perioden 1 mars 2017 till den 1 mars 2018 betraktas verksamheten som
ett pilotprojekt som ska utvärderas efter ett år.
Utbildningskontoret utvärderar pilotverksamheten enligt uppdrag.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets utvärdering av barnomsorg på obekväm arbetstid
den 3 april 2018

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018

Förslag till beslut
1. Utbildningskontorets utvärdering av barnomsorg på obekväm arbetstid
vid Förskolan Ekhammar godkänns.
2. Verksamheten övergår till ordinarie verksamhet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Moderaterna och Liberalerna yrkar på återremiss för båda beslutspunkterna
med följande motivering:
”Barnomsorg på obekväm arbetstid är viktig för att möjliggöra för fler att
arbeta, men det behövs fullgoda underlag för att kunna gå till beslut.
Utbildningskontoret får därför i uppdrag att:
•
•
•
Justerandes sign

Redovisa hur tryggheten mäts
Redovisa orsakerna till att kontoret redan efter tre månader ser att de
behöver öka budgeten för verksamheten med 1,2 mkr till 4,2 mkr
Redovisa risker för fortsatt ökande kostnader
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-04-17

Fortsättning § 26
•
•

Redovisa villkoren för dispenser för barnomsorg på obekväm arbetstid i
hemmet
Redovisa skillnaden i kostnad mellan barnomsorg på obekväm arbetstid
i hemmet jämfört med på förskolan Ekhammar”

Rolf Nersing (S) m.fl. yrkar bifall på beslutspunkt två och återremiss gällande
beslutspunkt ett för att komplettera utvärderingen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att finns två förslag om återremiss i beslutspunkt ett med
två olika motiveringar. I beslutspunkt två finns två förslag till beslut: bifall till
utbildningskontorets förslag till beslut och återremiss.
Ordföranden ställer de två förslagen till beslut i beslutspunkt ett mot varandra
och finner att Utbildningsnämnden beslutar om återremiss med Rolf Nersings
(S) m.fl. motivering. Ordföranden ställer därefter förslagen till beslut i
beslutspunkt två mot varandra och finner att Utbildningsnämnden beslutar
enligt Utbildningskontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Moderaterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för egna förslag.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 28

Sammanträdesdatum:

2018-04-17

Rapporter

1. Temaärende
• Nyanlända elever
2. Utbildningschefens rapport
• Skolval – Förskoleklass höstterminen 2018
• Uppföljningsbeslut Broskolan
•

DIGGIT-projektet

3. Balanslista april 2018
• Balanslista per den 5 april 2018
4. Politikerbesök
• Lisa Edwards (C) och Lilja Johansson Lindfors (S) har besökt
Förskolan Ekhammars verksamhet för barnomsorg på obekväm
arbetstid.
•

Rolf Nersing (S), Björn Elfvelin (M), Lena Åkerlind (M) och
Heléne Söderholm (S) har besökt förskolan Rönnbäret.

5. Övrig fråga
• Skolors tillgång till idrottshallar
Ingvar Landälv (KD) berättar att han liksom flera ledamöter i
Utbildningsnämnden har fått ett mail gällande nyttjande av
idrottshallar i kommunen med synpunkten att det är svårare för
skolor som inte har kommunen som huvudman att få tider i
kommunens idrottshallar. Det konstateras därefter att det finns
problem i bokandet av gymnastiksalar. Bokningar görs men tiderna
nyttjas inte.
Jesper Sjögren meddelar att kommunen lånar ut lokaler till friskolor
och att det alltid brukar lösa sig så att de har tider i hallarna till sina
idrottslektioner. Han påpekar vidare att det ibland står tomt i salarna
när barnen har idrottslektion utomhus. Jesper Sjögren informerar
också om att Utbildningsnämnden hyr ut lokalerna på dagtid.
Kvällstid och helger är det Kultur- och Fritidsnämnden som hyr ut
lokalerna till olika aktörer. Från Utbildningsnämndens sida påpekas
att det är önskvärt med en bättre planering för hur man ska boka
idrottshallarna och att det inte ska finnas avtalslösa lösningar för
friskolorna, även om det vanligtvis löser sig från termin till termin.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15 (18)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-04-17

Fortsättning § 28
Moderaterna och Liberalerna tillåts lämna följande
protokollsanteckning gällande frågan om tillgång till idrottshallar:
”Alla våra barn och elever i Upplands-Bro ska likabehandlas
oberoende av vilken skola de går i. Om kommunen inte erbjuder
fristående skolor liknande möjligheter som kommunala skolor vid
nyttjandet av kommunens idrottshallar, delar man in barn i A- och
B-lag.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16 (18)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 29

Sammanträdesdatum:

2018-04-17

Delegationsbeslut

1. Tillförordnad rektor Bergaskolan 180213 – 180228.
2. Delegationsbeslut: Resa utanför Sverige men inte utanför EU.
Studieresa till Spanien, två lärare Upplands-Brogymnasiet.
3. Beslut om fritidshemsplats enligt Skollagen 14 kap 7§.
4. Beslut om tilläggsbelopp för barn i kommunal förskola.
5. Beslut om plats i språkförskoleavdelning.
6. Beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunal grundskola.
7. Beslut om tilläggsbelopp för barn i fristående förskola.
8. Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 180319–180323,
Jesper Sjögren.
9. Beslut om tilläggsbelopp höstterminen 2018 för elev i fristående
grundskola utom kommunen.
10. Beslut om tilläggsbelopp för barn i kommunal förskola.
11. Beslut om plats i språkspår förskoleklass.
12. Beslut om plats i språkspår grundskola.
13. Beslut om tilläggsbelopp vårtermin 2018 för barn i kommunal förskola
och förskoleklass höstterminen 2018.
14. Beslut om fritidshemsplats enligt Skollagen 14 kap 7§.
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§ 30

Sammanträdesdatum:

2018-04-17

Anmälningar

1. Redovisning till Skolinspektionen gällande vidtagna åtgärder efter
beslut om kvalitetsgranskning av undervisningens organisation vid
Broskolan.
2. Kommunfullmäktiges beslut § 26 - Entledigande av Solange Olame
Bayibsa (S) från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i
Utbildningsnämnden.
3. Kommunfullmäktiges beslut § 27 - Val av ny ordinarie ledamot i
Utbildningsnämnden efter Solange Olame Bayibsa (S), Heléne
Söderholm (S).
4. Återkoppling Länsrapport 2016 om tillsyn enligt alkohol- och
tobakslagen samt övrigt ANDT-förebyggande arbete i kommunerna i
Stockholms län.
5. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde, beslut § 22 Gallring av handlingar i Upplands-Bro kommun.
6. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde, beslut § 24 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsförteckning.
7. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde, beslut § 13Trygghetspolicy.
8. Föreläggande - begäran om yttrande gällande överklagan av beslut om
tilläggsbelopp, Källskolan.
9. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 2 - Remiss - Policy
för arbetet med internationella kontakter.
10. Beslut gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Förvaltningsrätten i Stockholm avvisar Friluftsfrämjandet I Ur och Skur
Utveckling AB:s överklagandet gällande Utbildningsnämndens beslut
om bl.a. ersättningsnivåer 2018 för förskola.
11. Begäran enligt 6 kap 6a arbetsmiljölagen om föreläggande eller förbud,
skickad till Arbetsmiljöverket, enheten för modersmål och nyanlända.
Fortsättning § 30
12. Komplettering och revidering - Utställning av förslag till detaljplan
Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801,
Kungsängen.
13. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde, beslut § 36Remiss om förslag till markstrategi.
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