
  PROTOKOLL 1 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Utses att justera Rolf Nersing (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-06-04 
kl. 8:00 

Paragrafer 
 

 §§ 21 -  33 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ...................................................................  
Hillevi Montor 

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

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

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

Organ: Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-05-28 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2019-06-04 Datum för anslags nedtagande: 

 

2019-06-25 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  
Sanna Ajaxén 

 
 

Plats och tid Dävensö, 2019-05-28 15:00 – 18:45 
Ajournering  

 Ledamöter  
Beslutande Kaj Bergenhill, ordförande (M) 

Hans Åberg, 1:a vice ordförande (L) 
Rolf Nersing, 2:e vice ordförande (S) 
Björn-Inge Björnberg (S) §§ 21-31 
Kristian Cronsell (S) 
Fredrik Sternbrink (M) 
Johan Tholander (SD) 
Thomas Carneheim (V) 
Lars Thomasson (C) 

Tjänstgörande ersättare 

Lena Åkerlind (M) 

Gunilla Nyberg (KD) 
Närvarande ersättare: 

Camilla Janson (S) 
Mary Svenberg (S) §§ 31, 21 
Nawal Al-Ibrahim (L) 

Övriga deltagare Kaj Söder, utbildningschef 
Jesper Sjögren, stabschef 
Peter Ottosson, controller §§ 31 temaärende, 21 
Linda Martins, IKT och språkutvecklare – § 31 (temaärende)  
Viktor Engström, resursteamschef - §§ 31 (temaärende), 10 
Maria Ohlin, lärare Bergaskolan – § 31 (temaärende)  
Lotta Hovfverberg, pedagogisk omsorg Brunna Skogstroll – (temaärende) 
Hillevi Montor, nämndsekreterare 

 

 



  PROTOKOLL 2 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 
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  PROTOKOLL 3 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 21 Verksamhetsrapport april 2019 
 Dnr UN 19/0295 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets Verksamhetsrapport 
april 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

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

Sammanfattning 
Utbildningskontoret har skrivit en verksamhetsrapport per 30 april med 
helårsprognos för 2019. 

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2019 

• Verksamhetsrapport april 2019 
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
 
  



  PROTOKOLL 4 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 22 Förstagångstillsyn Nergis  
familjedaghem 

 Dnr UN 19/0283 

Beslut 
Utbildningskontorets tillsynsrapport av Nergis familjedaghem 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 Nergis familjedaghem 
som drivs av .  

Beslutsunderlag 
• Underlag inför tillsyn av enskild verksamhet den 5 april 2019 

• Tillsynsrapport Nergis familjedaghem den 3 maj 2019 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2019 

 
Beslutet skickas till: 

  
 

 
 
  



  PROTOKOLL 5 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 23 Förstagångstillsyn Marias Solstrålar 
 Dnr UN 19/0284 

Beslut 
Utbildningskontorets tillsynsrapport av Marias Solstrålar 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 Marias Solstrålar som 
drivs av .  

Beslutsunderlag 
• Underlag inför tillsyn av enskild verksamhet den 28 mars 2019 

• Tillsynsrapport Marias Solstrålar den 3 maj 2019 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2019 

Förslag till beslut 
Utbildningskontorets tillsynsrapport av Marias Solstrålar godkänns.  
Beslutet skickas till: 

•  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  PROTOKOLL 6 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 24 Pedagogiskt pris läsåret 18/19 
 Dnr UN 18/0060 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar om vinnare av pedagogiskt pris läsåret 
2018/2019 enligt juryns förslag.  

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade den 21 oktober 2014 UN § 68 om att införa ett 
årligt pedagogiskt pris. Information om priset finns på kommunens webbplats. 
Valt fokusområde detta läsår är språkutvecklande arbetssätt. Antalet 
nomineringar är 9 och Utbildningskontoret har valt ut 5 av dessa som får 
presentera sig inför juryn. Beredningen och juryn sammanträder den 14 maj 
2019 och tar fram ett förslag till vinnare av pedagogiskt pris som beslutas vid 
Utbildningsnämndens sammanträde den 28 maj 2019. 

Beslutsunderlag 
• Utvalda nomineringar för läsåret 2018/2019 

• Utbildningskontorets skrivelse den 8 maj 2019 

• Berednings förslag till vinnare av pedagogiskt pris informeras på 
Utbildningsnämndens sammanträde den 28 maj 2019. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar om vinnare av pedagogiskt pris läsåret 
2018/2019 enligt beredningens förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rolf Nersing (S) m.fl. föreslår att Utbildningskontorets förlag till beslut 
revideras enligt följande: 

”Utbildningsnämnden beslutar om vinnare av pedagogiskt pris läsåret 
2018/2019 enligt juryns förslag.”  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut utöver 
Utbildningskontorets förslag till beslut och finner att Utbildningsnämnden 
fattar beslut i enlighet med Rolf Nersings (S) m.fl. förslag. 

 
  



  PROTOKOLL 7 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 25 Pedagogiskt pris läsåret 2019/2020 
 Dnr UN 19/0296 

Beslut 
Utbildningskontorets förslag för fokusområde för pedagogiskt pris läsåret 
2019/2020 godkänns.  

Sammanfattning 
Utbildningsnämndens pedagogiska pris är en uppmuntran till och en 
bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration 
och ökat fokus på pedagogens betydelse, samt bidra till en ökad måluppfyllelse 
för våra barn och elever. Varje läsår utgår det pedagogiska priset från ett 
förutbestämt fokusområde. 

Förslag på fokusområde för läsåret 2019/2020 är: 

Digital kompetens 

Den digitala kompetensen löper som en röd tråd genom förskolans och skolans 
styrdokument. Barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas som producenter 
i en tillgänglig digital lärmiljö utifrån sina behov och förutsättningar. 
Forskning visar att digitala verktyg förbättrar och förändrar barns och elevers 
förutsättningar för lärande om de tillgängliggörs och används på rätt sätt. Det 
är en tydligt identifierad framgångsfaktor, då det ger en ökad flexibilitet samt 
mer variationsrika lärandesituationer och därmed ger fler barn tillgång till 
undervisningen. 

Genom att välja digital kompetens som fokusområde för pedagogiskt pris 
2019/2020 bidrar Utbildningsnämnden till att skapa en utvecklingsinriktad 
lärandemiljö för barn och elever i Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2019 

 
  



  PROTOKOLL 8 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 26 Revidering av riktlinjer för skolskjuts 
 Dnr UN 19/0299 

Beslut 
1. Utbildningskontorets revidering av riktlinjer för skolskjuts godkänns. 
2. Utbildningskontoret tillåts göra redaktionella ändringar i dokumentet. 

Sammanfattning 
Utbildningskontoret har bedömt att riktlinjerna för skolskjuts i Upplands-Bro 
kommun behöver revideras. I förslaget Riktlinjer för skolskjuts finns föreslagna 
tillägg och ändringar markerade med gul överstrykning. Innehåll som tas bort 
är markerat med röd genomstrykning.  

De förändringar som föreslås är redaktionella förändringar, exempelvis att 
Kundcenter bytt namn till Kontaktcenter. I förslaget har även en ändring av 
väntetiden på skolskjuts för elever utökats med 15 minuter till 45 min på 
eftermiddagen. Det beror på att skolbussarna inte hunnit med upphämtning på 
flera skolor inom den tid som tidigare angivits (30 min). Utbildningskontoret 
har även moderniserat ansökningsförfarandet för skolskjuts till en e-tjänst 
istället för ansökan via blankett, något som också behöver uppdateras i 
riktlinjerna.  

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets förslag till reviderade riktlinjer för skolskjuts  

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 13 maj 2019 

Förslag till beslut 
Utbildningskontorets revidering av riktlinjer för skolskjuts godkänns.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kaj Bergenhill (M) yrkar på att en beslutspunkt läggs till Utbildningskontorets 
förslag; 

2. Utbildningskontoret tillåts göra redaktionella ändringar i dokumentet.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att Utbildningsnämnden fattar beslut i enlighet med det 
reviderade förslaget där en beslutspunkt läggs till. 

 
  



  PROTOKOLL 9 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 27 Rekryteringsstrategi 2019 
 Dnr UN 19/0298 

Ärendet utgår 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 10 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 28 Behovsanalys - ny förskola i Tjusta 
 Dnr UN 17/0130 

Beslut 
Behovsanalysen godkänns och Utbildningskontoret får i uppdrag att teckna ett 
förstudieavtal med Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. 
 

Sammanfattning 
I Tjustaområdet finns behov av en ny förskola. Förskolorna i Tjusta och Håbo-
Tibble kyrkby i dagsläget är i stort behov av renovering och anpassning till 
dagens krav. För att möjliggöra bättre samverkan av personal, lokaler och 
utemiljö i området behövs en ny förskola i Tjusta by där barnen får den 
lärmiljö som krävs.  

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2019 

• Behovsanalys – ny förskola i Tjusta 

• Utbildningskontorets ramprogram Framtidens förskolor och skolor  

Protokollsanteckning 
Kaj Bergenhill (M), Fredrik Sternbrink (M), Lena Åkerlind (M), Gunilla 
Nyberg (KD), Lars Thomasson (C) och Hans Åberg (L) medges lämna följande 
protokollsanteckning:  

”Förstudien inkluderar kvarvarande delar av uppdraget att utreda 
förutsättningarna för att bygga en ny förskola i Tjusta (Balanslistan UN 
17/0130 Nya förskola i Tjusta). Förstudien behöver startas för att inte tappa en 
massa tid då behovet av skol- och förskoleplatser är stort.” 

Beslutet skickas till: 

• Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
• Akt 

 
  



  PROTOKOLL 11 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 29 Yttrande om förslag till detaljplan 
Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) nr 
1502, Bro, Upplands-Bro kommun 

 Dnr UN 16/0136 

Beslut 
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande gällande detaljplan 
för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) i Bro med tillägget att tryggheten för de 
barn och elever som rör sig i området bör beaktas vid byggarbetsplatsen samt 
att tillgången till parkeringsplatser för de kommunala verksamheterna i 
området säkerställs i samband med detaljplanens antagande 

Sammanfattning 
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 7 mars 2019 § 6, sänds förslag till 
detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502, Bro, ut för 
granskning enligt regler för normalt planförfarande, plan- och bygglagen 
(2010:900) i dess lydelse före 1 januari 2015.  

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2019 

• Granskningshandlingar om förslag till detaljplan för Köpmanvägen 
(Härnevi 1:71 m.fl.) 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 augusti 2016 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande gällande detaljplan 
för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) i Bro. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kaj Bergenhill (M) föreslår ett tillägg till Utbildningskontorets förslag till 
beslut enligt följande: 

”Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande gällande detaljplan 
för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) i Bro med tillägget att tryggheten för de 
barn och elever som rör sig i området bör beaktas vid byggarbetsplatsen samt 
att tillgången till parkeringsplatser för de kommunala verksamheterna i 
området säkerställs i samband med detaljplanens antagande.”  
 



  PROTOKOLL 12 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut utöver 
Utbildningskontorets förslag till beslut och finner att Utbildningsnämnden 
fattar beslut i enlighet med Kaj Bergenhills (M) förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Samhällsbyggnadskontoret 
 

 
  



  PROTOKOLL 13 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 30 Patientsäkerhetsberättelse 2018 
 Dnr UN 19/0297 

Beslut 
 Patientsäkerhetsberättelsen för obligatoriska skolformer 2018 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 2018 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2018 

Förslag till beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för obligatoriska skolformer 2018 godkänns.  
 

 
  



  PROTOKOLL 14 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 31 Rapporter 
 

1. Temaärende: 
• Digitalisering i våra förskolor och skolor 
• Vinnare av förra årets pedagogiska pris 

 
2. Utbildningschefens rapport 

• Sjukfrånvaro 2018 
• Våga Visa 2019 
• Grundsärskola Härneviskolan 
• Kränkningar anmälda till huvudman 
• Frånvaro grundskolan 
• Resultat medarbetarenkät 

3. Redovisning för politikerbesök vt 2019 
• Lena Åkerlind, Daphne Frithiofsen och Gunilla Nyberg har 

besökt Råby förskola avdelning Knölvalen och Blåvalen 
• Camilla Janson, Björn-Inge Björnberg har besökt förskolan 

Fjärilen, Äventyret och Källskolan. 
• Lars Thomasson har besökt Broskolan. 

4. Balanslista maj 2019 
  



  PROTOKOLL 15 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 32 Delegationsbeslut 
1. Beslut tilläggsbelopp 2019, Bergaskolan   

2. Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 2019-03-18- 2019-03-
21 

  

3. Beslut tilläggsbelopp 2019, Ingridskolan   

4. Beslut tilläggsbelopp 2019, Didaktus Gymnasium Jakobsberg   

5. Beslut tilläggsbelopp 2019, Urfjälls Montessoriskola   

6. Beslut tilläggsbelopp 2019, Didaktus Gymnasium Jakobsberg   

7. Beslut tilläggsbelopp 2019, Ingridskolan   

8. Beslut tilläggsbelopp 2019, Östra Kungsängens fsk   

9. Beslut tilläggsbelopp 2019, Helleborusskolan   

10. Beslut tilläggsbelopp 2019, Broskolan   

11. Beslut tilläggsbelopp 2019, Fjärdhundraskolan   

12. Beslut tilläggsbelopp 2019, Förskoleområde Västra Kungsängen   

13. Beslut tilläggsbelopp 2019, Broskolan   

14. Beslut tilläggsbelopp 2019, Fsk Växthuset   

15. Beslut tilläggsbelopp 2019, Svedenskolan   

16. Beslut Tilläggsbelopp 2019, Didaktus Gymnasium Järfälla   

17. Beslut Tilläggsbelopp 2019, Fsk Växthuset   

18. Beslut Tilläggsbelopp 2019, Skolgrunden   

19. Beslut tilläggsbelopp 2019, Magelungen Gymnasium Danvikstull   

20. Beslut om plats i språkspår förskoleklass   

21. Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 3 maj 2019   

22. Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret sommaren 2019   

23. Beslut Tilläggsbelopp 2019, Bergaskolan   

24. Beslut Tilläggsbelopp 2019, Heleborusskolan   



  PROTOKOLL 16 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

25. Beslut tilläggsbelopp 2019, Broskolan   

26. Beslut tilläggsbelopp 2019, Förskoleområde Västra Bro   

27. Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 23 april 2019   

28. Begäran om information inför tillsyn av grundsärskolan i Upplands-Bro 
kommun 2018:10536 

  

29. Begäran av information inför tillsyn av grundskolan i Upplands-Bro 
2018:10535 

  

30. Begäran om information inför tillsyn av fritidshem i Upplands-Bro 
kommun 2018:10533 

  

31. Begäran om information inför tillsyn av förskolan i Upplands-Bro 
kommun 2018:10534 

  

32. Ärende 430-2018:11034   

33. Beslut om placering förskoleklass   

 

 
  



  PROTOKOLL 17 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 33 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 18 - Val av ledamöter och ersättare i 

utbildningsnämnden 2019-2022 
  

2. Information till förtroendevalda - Arbetsmiljöverket besöker regioner och 
kommuner, 2017/061088 

  

3. Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp 2018-11-16   

4. Beslut Godkänd redovisning 2018   

5. Kommunfullmäktiges beslut § 12 - Motion om att hjälpa de som är utsatta 
för hedersrelaterat våld och hedersförtryck 

  

6. Svar på föreläggande Säbyholms förskola   

7. Beslut efter regelbunden tillsyn, Hagnässkolan   

8. Beslut efter regelbunden tillsyn, Finnstaskolan, Upplands-Bro kommun   

9. Protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-22   

10. Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp, 2019-02-22   

11. Protokoll Ekhammarskolans samverkansgrupp, 2019-03-03   

12. Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp, 2019-04-26   

13. Skolverket har fattat beslut om ert ärende, 2019:0010356   

14. Kommunfullmäktiges beslut § 101 - Årsredovisning 2018 för Upplands-
Bro kommun 
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