
  PROTOKOLL 1 (16)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-18 

 

Utses att justera Kaj Bergenhill (M)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2018-12-20 

kl. 15:00 
Paragrafer 
 

 §§ 70 - 73, 75 - 79 

Underskrifter 

Sekreterare 

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

Hillevi Montor 

Ordförande 

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

Rolf Nersing (S) 

Justerare 

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

Kaj Bergenhill (M)  

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

Organ: Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-12-18 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2018-12-21 Datum för anslags nedtagande: 

 

2019-01-11 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Hillevi Montor 
 

 

Plats och tid Härneviskolan, 2018-12-18 15:00-17:30 

Ajournering 16:50 – 17:03 

Beslutande Ledamöter 

Rolf Nersing, ordförande (S) 
Lisa Edwards, 1:e 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 Dürhagen (MP) 

Johan Tholander (SD) 

Tjänsgörande ersättare 

Sven-Inge Nylund (S) 
 

Närvarande ersättare 

Lilja Johansson Lindfors (S) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

Anders Eklöf (L) 

Khurshid Chowdhury (V) 

Daniel Walfridsson (M) 

Kristian Cronsell (S) 

 

Övriga deltagare Kaj Söder – utbildningschef, Jesper Sjögren - stabschef 

utbildningskontoret, Peter Ottosson – controller, Magnus 

Persson - verksamhetschef skola, Susanne Jonsson - rektor 

Härneviskolan § 77 (temaärende) , Liselott Bernberg - 

Projektledare §§70-75, §77 (temaärende), Sara Lauri - 

kvalificerad handläggare, Emilia Kihlstrand - kvalificerad 

handläggare §§70-75, § 77 (temaärende), Karin Haglund – 

kommunsekreterare §§70-75, § 77 (temaärende), Hillevi 

Montor - nämndsekreterare 
 

 

 

 



  PROTOKOLL 2 (16)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-18 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera 

Justering av § 74 
 

Kaj Bergenhill (M)  

Justeringens plats och tid Härneviskolan 2018-12-18 kl. 18:00  

Underskrifter 

Sekreterare 

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

Hillevi Montor 

Ordförande 

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

Rolf Nersing (S) 

Justerare 

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

Kaj Bergenhill (M)  

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

Organ: Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-12-18 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2018-12-19 Datum för anslags nedtagande: 

 

2019-01-09 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Hillevi Montor 
  



  PROTOKOLL 3 (16)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Innehållsförteckning 

§ 70 Delrapport - Skolutvecklingsprogrammet 4 

§ 71 Delrapport - Förskoleprogrammet 5 

§ 72 Uppföljning av intern kontrollplan 2018 6 

§ 73 Förstagångstillsyn Brunna Skogstroll-
Polkettrollen 

7 

§ 74 Utredning mot Utbildningsnämnden, fråga 
om yttrandefrihet 

8 

§ 75 Remiss - Handlingsplan för att förebygga 
och minska våld i nära relation 

9 

§ 76 Systematiskt kvalitetsarbete 2018 11 

§ 77 Rapporter 13 

§ 78 Delegationsbeslut 14 

§ 79 Anmälningar 15 

   

 
 

 

 

  



  PROTOKOLL 4 (16)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 70 Delrapport - 
Skolutvecklingsprogrammet 

 Dnr UN 16/0068 

Beslut 

Utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden satte under 2015 upp målet att Upplands-Bro kommun 

ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Till målet kopplades uppdraget att 

arbeta fram ett skolutvecklingsprogram med mål och verktyg för att bli en av 

Sveriges bästa skolkommuner. 

Skolutvecklingsprogrammet omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 

Denna delrapport är en avstämning av hur det går och en analys av de 

utvecklingsområden som finns i programmet. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2018 

• Delrapport - Skolutvecklingsprogrammet 
  



  PROTOKOLL 5 (16)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 71 Delrapport - Förskoleprogrammet 
 Dnr UN 16/0144 

Beslut 

Utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

I Förskoleprogrammet som antogs av Utbildningsnämnden 2016, 

dokumenteras det ställningstagande som ligger till grund för utbildning och 

undervisning med en hög, likvärdig kvalitet för de kommunala förskolornas, 

alla barn. Detta är ett ställningstagande som vilar på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Det utmynnar både i mätbara önskade resultat samt i 

strategier. Dessa ligger i linje med läroplanens strävansmål samt 

utbildningskontorets, förskolechefernas och deras ledningsgruppers vision om 

vad barn i förskolorna har rätt till och vilken människo- och kunskapssyn detta 

kräver. 

Denna delrapport är en avstämning av hur det går och en analys av de 

utvecklingsområden som finns i programmet. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse den 30 november 2018 

• Förskoleprogrammet - delrapport 
  



  PROTOKOLL 6 (16)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 72 Uppföljning av intern kontrollplan 2018 
 Dnr UN 17/0179 

Beslut 

1. Utbildningskontorets uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 

2018 godkänns.  

2. Utbildningskontorets förslag till åtgärder för kontrollområdena 

avslutningssamtal och modersmålsstöd i förskolan godkänns.  

 

Sammanfattning 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta 

en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Utbildningskontorets 

granskning för 2018 omfattar fem kontrollområden enligt beslut i 

Utbildningsnämnden den 19 december 2017 UN § 82.  

Kontrollområdena för 2018 är; 

• Anpassad studiegång, särskild undervisningsgrupp eller enskild 

undervisning 

• Attestering av räkning 

• Avslutningssamtal inom Utbildningskontoret 

• Lovskola 

• Modersmålsstöd i förskolan 

Beslutsunderlag 

• Reglemente för intern styrning och kontroll den 7 maj 2014  

• Beslut om intern kontroll 2018 den 19 december 2017 UN § 82 

• Utbildningskontorets uppföljningsrapport den 29 november 2018 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2018 

 

  



  PROTOKOLL 7 (16)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 73 Förstagångstillsyn Brunna Skogstroll-
Polkettrollen 
 Dnr UN 18/0154 

Beslut 

Utbildningskontorets tillsynsrapport av Brunna Skogstroll – Polkett godkänns.  

Sammanfattning 

En tillsyn bidrar till trygg miljö, goda resultat och en likvärdig pedagogisk 

omsorg för fler barn i Upplands-Bro kommun. Tillsynen utgår från de lagar 

och regler som gäller för pedagogisk omsorg samt kommunens 

tillämpningsföreskrifter.  

Utbildningskontoret har genomfört förstagångstillsyn av Brunna Skogstroll – 

Polkett som drivs av Catrine Birkenstedt.  

Beslutsunderlag 

• Underlag inför tillsyn av enskild verksamhet den 6 oktober 2018 

• Tillsynsrapport Brunna Skogstroll – Polkett den 20 november 2018 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2018 

 

Beslutet skickas till: 

• Catrine Birkenstedt Brunna skogstroll – Polkett  

Polkettstigen 85 

196 38 Kungsängen  
  



  PROTOKOLL 8 (16)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 74 Utredning mot Utbildningsnämnden,    
fråga om yttrandefrihet 

 Dnr UN 18/0167 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget 

till Justitieombudsmannen, JO. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 

I JO:s ärende med dnr 3845–2018 har Anders Gustavson anmält Upplands-

Brogymnasiet för att skolan förbjudit elever att ha en banderoll med visst 

innehåll på sitt studentflak. JO Lars Lindström har beslutat att skriva av Anders 

Gustavsons ärende och inleda en utredning mot Utbildningsnämnden i 

Upplands-Bro kommun, se bilagd promemoria 6852–2018.  

Berörd/berörda befattningshavare bör ges tillfälle att lämna synpunkter och det 

ska framgå av remissvaret att så har skett. Myndigheten ska vidare redovisa sin 

bedömning av det som kommit fram.  

Till remissvaret ska fogas ett protokollsutdrag från det sammanträde vid vilket 

nämnden fattade beslut om yttrandet till JO. Sista svarsdag är den 19 december 

2018.  

Utbildningskontoret svarar i sitt yttrande.  

Beslutsunderlag 

• Begäran om upplysningar och yttrande från JO den 22 oktober 2018 

• Utbildningskontorets yttrande den 21 november 2018 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2018 

 

Beslutet skickas till: 

• JO i två exemplar, samt e-post till JOkansli1@jo.se 
  



  PROTOKOLL 9 (16)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 75 Remiss - Handlingsplan för att 
förebygga och minska våld i nära relation 

 Dnr UN 18/0188 

Beslut 

Utbildningsnämnden tillstryker handlingsplanen för att förebygga och minska 

våld i nära relation med ändring i stycke 4.2.3 enligt förslag till beslut på 

sammanträdet. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har i uppdrag att samordna det kommunövergripande arbetet 

för att förebygga och minska våld i nära relation. Handlingsplanen visar på hur 

arbetet ska utvecklas i Upplands-Bro kommun.  

Handlingsplanen är ute på remiss till berörda nämnder. Utbildningskontoret har 

i ett tidigare skede lämnat synpunkter på handlingsplanen och har inga 

ytterligare kommentarer att ge.  

Beslutsunderlag 

• Remiss – Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära 

relation den 12 november 2018 

• Utbildniningskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2018 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden överlämnar handlingsplanen utan synpunkter till 

Socialnämnden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M), Nawal Al-

Ibrahim (L) föreslår en ändring av handlingsplanen i 4.2.3 med tillägg enligt 

följande: 

”När det gäller evidens och våldsförebyggande arbete är det skolan som arena 

där de mest verkningsfulla metoder återfinns. Förskola och skola är en viktig 

arena utifrån den mängd tid barn och elever tillbringar i de verksamheterna. En 

viktig uppgift för skolan är att se till att alla elever får delta i all undervisning, 

även sexualundervisning och idrottsundervisning. Det är viktigt att slå fast att 

skolan inte är värdeneutral utan har sin bas i mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar samt att barnperspektivet ska genomsyra all 

grundskoleverksamhet. Detta gäller även förskola där det finns stora 

möjligheter att arbeta förebyggande till exempel med social emotionell träning 

och normkritiska arbetssätt. 

  



  PROTOKOLL 10 (16)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Fortsättning § 75 

Arbetet som bedrivs på utbildningskontoret uppdelat på fyra områden. 

• Samtal som innefattar att ta sig tid för samtal, genomföra hälsosamtal 

med elever och motivationssamtal med föräldrar/vårdnadshavare. 

 

• Utbildning och kompetensutveckling som inkluderar såväl att 

personalen går utbildning och föreläsningar som att sprida information 

om vart man kan vända sig genom anslag i de egna verksamheterna. 

 

• Samverkan inom utbildningskontoret och med andra kontor inom 

kommunen med syfte att stötta barn/elever och 

föräldrar/vårdnadshavare. 

 

• Insatser handlar om metoder, lektionsteman och värdegrundsarbete 

inom skolan, men också att se och vara uppmärksam på barns och 

elevers beteende och ha rutiner för orosanmälan.” 

Rolf Nersing (S) m.fl. yrkar på att handlingsplanen tillstryks med ändring i 

punkt 4.2.3 enligt Moderaternas och Liberalernas förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut som innebär att tillstyrka 

handlingsplanen med ändring enligt Moderaterna och Liberalernas förslag. 

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta 

förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Socialnämnden, ärende SN 18/0162 

 

  



  PROTOKOLL 11 (16)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 76 Systematiskt kvalitetsarbete 2018 
 Dnr UN 18/0181 

Beslut 

 Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport 

Öppna förskolan 

2. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport 

Fritidshem 

3.  Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport 

Förskoleklass 

4. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport 

Grundsärskola 

5. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport 

Grundskola 

6. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport 

gymnasieskola 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har gjort sammanställningar och analyser av enheternas 

systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2017/18. Analyserna ger en bild av 

verksamheterna ur ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden som 

har identifierats. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2018 

• SKA-rapporten för verksamheterna 

Förslag till beslut 

 Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport 

Öppna förskolan 

8. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport 

Fritidshem 

9.  Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport 

Förskoleklass 

10. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport 

Grundsärskola 

11. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport 

Grundskola 



  PROTOKOLL 12 (16)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

12. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport 

gymnasieskola 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kaj Bergenhill (M) föreslår för Moderaternas och Liberalernas räkning 

följande formuleringsändring: 

”Utbildningsnämnden lägger SKA-rapporten från XX till handlingarna.” 

Rolf Nersing (S) m.fl. yrkar på bifall till utbildningskontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 

varandra. Ordförande finner att utbildningsnämnden beslutar enligt 

utbildningskontorets förslag till beslut. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) samt Nawal Al-

Ibrahim (L) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

  



  PROTOKOLL 13 (16)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 77 Rapporter 
1. Temaärenden: 

• Presentation av Härneviskolan, Susanne Jonsson rektor 

• Presentation av Diggit, Liselott Bernberg projektledare  

 

2. Utbildningschefens rapport december 2018 

 

• Blommans förskola 

• Öppna jämförelser grundskola 

• Lärarassistentutbildning – pilot 

• Utbildningsdag för Utbildningsnämnden 

 

3. Ekonomiska rapport per den 4 december 2018 

 

4. Balanslista december 2018 

  



  PROTOKOLL 14 (16)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 78 Delegationsbeslut 
1. Delegationsbeslut: Resa utanför Sverige men inte utanför EU, Portugal. 

Kursresa för verksamhetschef, rektorer och utredare från 

utbildningsstaben. 

 

2. Delegationsbeslut: Resa utanför Sverige men inom EU, Rumänien. 

Studieresa för utredare från utbildningsstaben. 

 

3. Delegationsbeslut: Nytt samverkansavtal för VFU på lärarutbildning. 

 

4. Protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-06. 

  



  PROTOKOLL 15 (16)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 79 Anmälningar 
1. Åtgärder för att motverka spridning av nationella prov 

   

  

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 

2018 - Inträdesordning för ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna för 

mandatperioden 2018 - 2022 

   

  

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 

2018 - Redovisning av obesvarade motioner 

   

  

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 

2018 - Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2018 

   

  

5. Kommunstyrelsens beslut § 13 - Reglemente med gemensamma 

bestämmelser för kommunstyrelsen och samtliga nämnder 

   

  

6. Kommunstyrelsens beslut § 14 - Reviderat reglemente för 

kommunstyrelsen 

   

  

7. Kommunstyrelsens beslut § 15 - Reviderat reglemente för valnämnden 

   

  

8. Kommunstyrelsens beslut § 16 - Reviderat reglemente för tekniska 

nämnden 

   

  

9. Kommunstyrelsens beslut § 17 – Reviderat reglemente för bygg- och 

miljönämnden 

   

  

10. Kommunstyrelsens beslut § 18 - Reviderat reglemente för kultur- och 

fritidsnämnden 

   

  

11. Kommunstyrelsens beslut § 19 - Inrättande av äldre- och omsorgsnämnd, 

antagande av reglemente för äldre- och omsorgsnämnd samt reviderat 

reglemente för socialnämnden 

   

  

12. Kommunstyrelsens beslut § 21 - Upphävande av kommunstyrelsens 

arbetsmarknadsutskott och hållbarhetsutskott 

   

  



  PROTOKOLL 16 (16)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

13. Kommunstyrelsens beslut § 22 - Inrättande av samhällsbyggnadsutskott 

och trygghetsutskott under kommunstyrelsen 

   

  

14. Cirkulär 18:47 från Sveriges Kommuner och Landsting - 

Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018 

   

  

15. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 

2018 - Medborgarförslag angående sopsortering på Brunna förskola 

  

  

16. Kommunstyrelsens beslut § 5 - Delårsbokslut januari-augusti 2018 med 

helårsprognos 

   

  

17. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 

november 2018 - Delårsbokslut januari-augusti 2018 med helårsprognos 

   

  

18. Kommunfullmäktiges beslut § 133 - Medborgarförslag om att Upplands-

Brogymnasiet ska samarbeta med KSK och ta fram ett handbollsprogram 

på UBG 

  

  

 


