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Pedagogiskt pris läsåret 19/20 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar om vinnare av pedagogiskt pris läsåret 

2019/2020 enligt beredningens 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 Digital kompetens. Utbildningskontoret har 

valt ut 3 av de nominerade som får presentera sig för Utbildningsnämndens 

beredning. Beredningen sammanträder den 19 maj 2020 och tar fram ett förslag 

till vinnare av pedagogiskt pris som beslutas vid Utbildningsnämndens 

sammanträde den 26 maj 2020. 

Beslutsunderlag 

 Utvalda nomineringar för läsåret 2019/2020. 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2020. 

 Berednings förslag till vinnare av pedagogiskt pris informeras på 

Utbildningsnämndens sammanträde den 26 maj 2020. 

Ärendet 

Utbildningskontoret har i år fått in 27 nomineringar, men inte alla hade skrivits 

utifrån det valda fokusområdet. När de nomineringar som inte kunde bedömas 

utifrån fokusområdet sållats bort kvarstod 10 som bedöms utifrån fastställda 

kriterier. Utbildningskontoret har valt ut 3 som får presentera sig för juryn. 

Juryn består av Utbildningsnämndens beredning, Utbildningschefen, samt 

representant från Utbildningsstaben. Juryn sammanträder vid beredningen den 

19 maj 2020 och vid sammanträdet får de utvalda nominerade personerna 

presentera sig och sin verksamhet och juryn får möjlighet att ställa frågor. 

Beredningen informerar om sitt förslag till vinnare vid Utbildningsnämndens 

sammanträde den 26 maj 2020. 

Barnperspektiv 

Utbildningskontorets förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens 

bästa. Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns och elevers 
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utveckling och lärande. Priset är en uppmuntran till och bekräftelse på vikten 

av god pedagogik. 

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

Kaj Söder  

Utbildningschef  

  

 

 

Bilagor 

1. Förteckning över utvalda nomineringar för läsåret 2019/2020 

2. Tellus Artistens förskola 

3. Månstenen Kristallen 

4. Kristallen 

5. Kristallen 

6. Lönnen Bergshöjden 
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1. Arbetslag Tellus på Artistens Förskola  

 
2. Månstenen på Kristallens Förskola  
3. Lönnen på Bergshöjdens Förskola  
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Pedagogiskt pris 2020/2021 

Förslag till beslut 

Utbildningskontorets förslag för fokusområde för pedagogiskt pris läsåret 

2020/2021 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 2020/2021 är: 

Pedagogiska lärmiljöer 

En förutsättning för allt lärande är att barnen/eleverna känner sig trygga i 

förskolans miljö och skolmiljön. Lugn och ro på förskolan/i klassrummet, 

liksom gott kamratskap är en förutsättning för en lärande miljö. Lärandemiljön 

bör utformas så att eleverna/barnen får tillgång till en variationsrik miljö och 

material för utveckling och lärande. Miljöerna skall vara tillgängliga och 

utmana alla barn/elever, utifrån förmåga. Miljön som skapas skall underlätta 

för barnen/eleverna att vara nyfikna, självständiga och forskande. 

Genom att välja pedagogiska lärmiljöer som fokusområde för pedagogiskt pris 

2020/2021 bidrar Utbildningsnämnden till att skapa en utvecklingsinriktad 

verksamhet för barn och elever i Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2020 

Ärendet 

Utbildningsnämnden beslutade den 21 oktober 2104 UN § 68 om att införa ett 

årligt pedagogiskt pris. Information om priset finns på kommunens webbplats.  

Den 12 april 2016 UN § 26, samt den 23 augusti 2016 UN §46 beslutade 

Utbildningsnämnden om Upplands-Bro kommuns skolutvecklingsprogram, 

samt förskoleprogram. Skolutvecklingsprogrammet, samt förskoleprogrammet 

är uppbyggt kring ett antal utvecklingsområden och innehåller mål och verktyg 
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för att Upplands-Bro ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner samt ligga i 

framkant i den digitala pedagogiska utvecklingen.  

Som fokusområde pedagogiskt pris läsåret 2020/2021 föreslår 

Utbildningskontoret ett område som finns återfinns i respektive program och 

som betonas i samtliga läroplaner.   

Förslag på fokusområde för läsåret 2020/2021 är: 

Pedagogiska lärmiljöer 

En förutsättning för allt lärande är att barnen/eleverna känner sig trygga i 

förskolans miljö och skolmiljön. Lugn och ro på förskolan/i klassrummet, 

liksom gott kamratskap är en förutsättning för en lärande miljö. Lärandemiljön 

bör utformas så att eleverna/barnen får tillgång till en variationsrik miljö och 

material för utveckling och lärande. Miljöerna skall vara tillgängliga och 

utmana alla barn/elever, utifrån förmåga. Miljön som skapas skall underlätta 

för barnen/eleverna att vara nyfikna, självständiga och forskande 

Genom att välja pedagogiska lärmiljöer som fokusområde för pedagogiskt pris 

2020/2021 bidrar Utbildningsnämnden till att skapa en utvecklingsinriktad 

verksamhet för barn och elever i Upplands-Bro kommun. 

Priset kan sökas av kommunala och fristående verksamheter inom Upplands-

Bro kommun. 

Barnperspektiv 

Utbildningskontorets förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens 

bästa. Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns och elevers 

utveckling och lärande. Pedagogiska priset är en uppmuntran till och 

bekräftelse på god pedagogik 

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

Kaj Söder  

Utbildningschef  
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Tertialrapport 1 - april 2020 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets tertialrapport för april 

2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har skrivit en tertialrapport per 30 april med helårsprognos 

för 2020.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2020 

 Tertialrapport april 2020 

Ärendet 

Tertialrapporten innehåller en redogörelse av Utbildningsnämndens 

verksamhet och resultat under årets fyra första månader. Dessutom innehåller 

rapporten en helårsprognos för nämndens ekonomiska resultat. 

Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att höja kvaliteten i verksamheterna. En 

viktig förutsättning för detta är att tilldelade budgetmedel används effektivt och 

till relevanta insatser.  

 

Utbildningskontoret 

 

Kaj Söder  

Utbildningschefen  
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Bilagor 

1. Tertialrapportrapport april 2020 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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Tertialrapport 1 2020 

Utbildningsnämnden 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Följande områden är prioriterade områden för Utbildningsnämnden: 

1. Kunskapslyft 

2. Ökad trygghet, ordning och studiero 

3. Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats 

På Lillsjö badväg i Kungsängen har kommunen startat förskoleverksamhet i en ny 

förskola, Kristallen. 

Samtliga nämndens verksamheter har under våren 2020 påbörjat ett långsiktigt 

utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket runt elever med annat modersmål än 

svenska. 

En modell med klassmentorer i grundskolan, kallad Upplands-Bromodellen, planeras att 

starta hösten 2020. 

Kommungemensamma resursgrupper i grundskolan planeras att starta hösten 2020. 

Nya förskolan Ringblomman i Kungsängen planeras stå klar i slutet av 2020. 

  

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Under 2020 ansvarar Utbildningsnämnden för kommunens verksamheter öppen 

förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, fritidshem samt kostenhet. 

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella 

styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, 

skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på 

obekväm arbetstid och öppen förskola. 

Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer som 

ansvarar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje 

område leds av en rektor. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer. 

Nämnden ansvarar för att ge godkännande för fristående förskolor och har också 

tillsynsansvar för dessa. 

Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna. 

Inom organisationen finns också kommunens kostenhet, samt Resursenheten som 

ansvarar för modersmålsundervisning och central elevhälsa. 

Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens 

verksamheter är cirka 900 personer. 

1.3 Viktiga händelser under året 

På Lillsjö badväg i Kungsängen har kommunen startat förskoleverksamhet i en ny 

förskola, Kristallen. 

Samtliga nämndens verksamheter har under våren 2020 påbörjat ett långsiktigt 
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utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket runt elever med annat modersmål än 

svenska. Arbetet under våren 2020 innebär en omfattande analys av vilka insatser som 

verksamheterna behöver göra och kommande fem terminer ska dessa insatser 

förverkligas. 

En modell med klassmentorer i grundskolan, kallad Upplands-Bromodellen, planeras att 

starta hösten 2020. Initialt är planen att introducera modellen på tre av kommunens 

grundskolor. 

Kommungemensamma resursgrupper i grundskolan planeras att starta hösten 2020. 

Nya förskolan Ringblomman i Kungsängen planeras stå klar i slutet av 2020. 

Fler elevplatser inom grundskolan kommer skapas genom tillfälliga lokaler som 

planeras vara på plats i anslutning till tre av kommunens grundskolor till höstterminen 

2020. 

En ny resursfördelningsmodell är under arbete under året och kan förhoppningsvis börja 

tillämpas under 2021. 
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Grundskola/Fritidshem 

Upplands-Broelever i grundskolor beräknas bli ca 35 fler än budgeterat. Fler utbetalda 

skolpengar innebär ett underskott med -2 400 tkr. 

Modersmålsenheten organiserar grundskolornas studiehandledning och 

modersmålsundervisning. Verksamheten beräknas gå med -1 800 tkr i underskott. 

Enheten arbetar för att göra undervisningsgrupperna större. 

Gemensam verksamhet 

Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barn- 

och elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning, 

administration och avskrivningar. Sammantaget redovisar dessa stödverksamheter ett 

överskott  p.g.a. vakanser och allmän återhållsamhet med övriga kostnader. 

2.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202004 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Skola för mig 2020 2022 7 895 3 7 895 0 

       

Summa   7 895 3 7 895 0 

2.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Projekt Skola för mig syftar till att hitta en struktur som bidrar till att utveckla och 

stärka skyddsfaktorer hos och runt barnen på Råbyskolan, kompensera ojämlika 

levnadsvillkor samt integrera skola, hem, kultur och fritid på ett effektivt sätt som bidrar 

till positiva förändringar för barnen. 

2.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Prognos 

2020 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Utomhusmi jö förskolor och 
skolor 315 0 315 315 0 

IKT-satsningar förskolor och 
skolor 1 940 0 1 940 1 940 0 

Inventarier och utrustning 
förskolor och skolor 1 896 0 1 896 1 896 0 

Inventarier till nya 
paviljonger 2 549 0 2 549 2 549 0 

Larm och säkerhet 1 865 0 1 865 1 865 0 

Modernisering av kök, 
utrustning 1 000 0 1 000 1 000 0 

Summa 9 565 0 9 565 9 565 0 

2.7 Kommentarer investeringsredovisning 

Utomhusmiljö förskolor och skolor 
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Bland annat flytt av utomhusleksaker från Norrgrindens förskola till Råby förskola och 

Kristallens förskola. 

IKT-satsningar förskolor och skolor  

1-1-satsning för årskurs 7. Utrusta nya paviljonger med projektorer. 

Inventarier och utrustning i förskolor och skolor 

Inventarier till nya förskolan Ringblomman. Kvarvarande investeringar till förskolan 

Kristallen. Akuta utbyten av inventarier i övriga förskolor och skolor. 

Inventarier till nya paviljonger                                                                                                

Avser inventarier till nya paviljonger vid Råbyskolan, Lillsjöskolan och 

Ekhammarskolan som kommer att etableras från hösten 2020. 

Larm och säkerhet                                                                                                                      

Larm och lås till förskolan Ringblomman samt nya skolpaviljongerna. 

Modernisering av kök 

Köksinvesteringar till skolor samt börja utrusta kök på Ringblomman. 
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Överförande av Utbildningsnämndens 
balanslista 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner att nämndens balanslista flyttas till 

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott.  

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens balanslista, avseende förstudier om nybyggnationer och 

renoveringar inom Utbildningsnämndens verksamheter, föreslås flyttas till 

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott (SBU). 

Enligt Kommunstyrelsens reglemente (KS 18/0396) ska den samordna och leda 

den övergripande fysiska planeringen av användningen av mark och 

samhällsbyggande i kommunen. Inom Kommunstyrelsen finns 

Samhällsbyggnadsutskottet, som bland annat bereder större fastighets- och 

lokalfrågor. Därför är det lämpligt att Utbildningsnämndens balanslista 

avseende dessa typer av frågor flyttas dit.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2020 

 Utbildningsnämndens balanslista UN 20/0008 den 9 januari 2020 

 Reglemente för Kommunstyrelsen KS 18/0396 den 17 oktober 2018 

Ärendet 

Utbildningsnämndens balanslista, avseende förstudier om nybyggnationer och 

renoveringar inom Utbildningsnämndens verksamheter, föreslås flyttas till 

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott (SBU). 

Enligt Kommunstyrelsens reglemente (KS 18/0396) ska den samordna och leda 

den övergripande fysiska planeringen av användningen av mark och 

samhällsbyggande i kommunen. Inom Kommunstyrelsen finns 

Samhällsbyggnadsutskottet, som bland annat bereder större fastighets- och 

lokalfrågor. Därför är det lämpligt att Utbildningsnämndens balanslista 

avseende dessa typer av frågor flyttas dit.   

Utskottets uppgift är att ansvara för samordning av kommunala verksamheter 

inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och detaljplanering, 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-05-03 UN 20/0180 

 
 

 

exploatering och bostadsförsörjning, samt ska tillförsäkra att en fungerande 

infrastruktur anpassas till bostadsutbyggnaden. Utbildningsnämndens 

balanslista omfattar idag förstudier avseende nybyggnation av förskolor och 

skolor samt utbyggnad av en förskola och ett tillagningskök, se bilaga.  

 

Barnperspektiv 

Det är av största vikt att rättssäkra beslut tas så att barn och elever inom 

nämndens verksamheter vistas i ändamålsenliga lokaler avsedda för utbildning.  

 

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

Kaj Söder  

Utbildningschef  

  

 

 

Bilagor 

1. Utbildningsnämndens balanslista UN 20/0008 den 9 januari 2020 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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UN Balanslista Dnr UN 20/0008 

 

Diarienr Uppdrag Beslut/Kommentar 
   
UN 15/ 0299 
Datum:  
2015-12-01 
§ 109 
 
UN 16/0150 
Datum: 
2016-12-20 
§ 89 
 
UN 20/0042 
Datum:  
2020-02-18 
§ 12 

Förstudie av ny grundsärskola  
 
 
 
 
Förstudie Ekhammar 
 
 
 
 
Nya Ekhammarskolan-vägval 

Utbildningskontoret får i uppdrag att 
starta en förstudie av en ny 
grundsärskola. 
 
 
Utbildningskontoret får i uppdrag att 
starta en förstudie för 
utbyggnad/ombyggnad för att anpassa 
Ekhammarskolan till fler elever. 
 
Utbildningskontoret får i uppdrag att 
arbeta vidare med förstudie och 
programarbete med Nya 
Ekhammarskolan enligt alternativ C, 
samt verka för ett ökat elevantal. 
 
(Alternativ C innebär 4-9 inkl 
grundsärskola. 4 paralleller i mellan- 
och 5 i högstadium. Antal elever 810 + 
50.) 

UN 16/0212 
Datum: 
2016-12-20 
§ 90 

Förstudie ny förskola i Östra Bro Utbildningsnämnden godkänner 
behovsanalysen och ger i uppdrag till 
Utbildningskontoret att teckna ett 
förstudieavtal med Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB. 
 

UN 17/0131 
Datum: 
2017-09-19 
§ 54 

Förstudie ny förskola i 
Trädgårdsstaden 

Utbildningsnämnden godkänner 
behovsanalysen och Utbildningskontoret 
får i uppdrag att teckna ett förstudieavtal 
med Upplands-Bro kommunfastigheter 
AB. 
 

UN 17/0130 
Datum: 
2019-05-28 
§ 28 

Ny förskola i Tjusta Utbildningskontoret får i uppdrag att 
teckna ett förstudieavtal med Upplands-
Bro Kommunfastigheter AB. 
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UN 18/0064 
Datum: 
2018-04-17 
§ 25 
 

Behovsanalys – utbyggnad av 
Norrboda förskola 

Utbildningsnämnden ger 
Utbildningskontoret i uppdrag att 
tillsammans med Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB hitta en bättre 
anpassad yta att uppföra skola i 
Norrboda på. 

 
Utbildningsnämnden godkänner 
behovsanalysen om utbyggnad av 
Norrboda förskola och ger ett uppdrag 
till Utbildningskontoret att teckna ett 
förstudieavtal med Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB. 
 

UN 18/0125 
2018-09-25 
§ 46 

Nybyggnad tillagningskök Utbildningsnämnden godkänner 
behovsanalysen av nybyggnad av 
tillagningskök på Brunnaskolan och ger 
ett uppdrag till Utbildningskontoret att 
teckna ett förstudieavtal med Upplands-
Bro kommunfastigheter AB.  
 
Utbildningsnämnden godkänner 
behovsanalysen av nybyggnad av 
tillagningskök på Bergaskolan och ger 
ett uppdrag till Utbildningskontoret att 
teckna ett förstudieavtal med Upplands-
Bro kommunfastigheter AB.  
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Upphörande av rätt till bidrag - Soloskur 

Förslag till beslut 

Rätt till bidrag för den pedagogiska omsorgen Soloskur, som drivs av Sari 

Andersson, upphör den 1 augusti 2020. 

Sammanfattning 

Sari Andersson, som driver den pedagogiska omsorgen Soloskur, har informerat 

Utbildningskontoret om att hon lägger ner sin verksamhet den 1 augusti 2020. 

Hennes rätt till bidrag upphör när verksamheten avslutas. 

Beslutsunderlag 

 Information från Sari Andersson den 5 maj 2020.  

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2020  

Ärendet 

Sari Andersson driver den pedagogiska omsorgen Soloskur. Utbildningskontoret 

har den 5 maj fått information från Sari Andersson att hon avslutar sin verksamhet 

den 1 augusti 2020 på grund av hon går i pension. Hennes rätt till bidrag upphör 

när verksamheten avslutas. 

Barnperspektiv 

Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa.   

Kommunledningskontoret 

 

Kaj Söder 

Utbildningschef 

 

 

Bilagor 

1. Information från Sari Andersson den 5 maj 2020 

Beslut sänds till 

 Sari Andersson, sariandersson@hotmail.com 
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UN Balanslista Dnr UN 20/0008 

 

Diarienr Uppdrag Beslut/Kommentar 
   
UN 15/ 0299 
Datum:  
2015-12-01 
§ 109 
 
UN 16/0150 
Datum: 
2016-12-20 
§ 89 
 
UN 20/0042 
Datum:  
2020-02-18 
§ 12 

Förstudie av ny grundsärskola  
 
 
 
 
Förstudie Ekhammar 
 
 
 
 
Nya Ekhammarskolan-vägval 

Utbildningskontoret får i uppdrag att 
starta en förstudie av en ny 
grundsärskola. 
 
 
Utbildningskontoret får i uppdrag att 
starta en förstudie för 
utbyggnad/ombyggnad för att anpassa 
Ekhammarskolan till fler elever. 
 
Utbildningskontoret får i uppdrag att 
arbeta vidare med förstudie och 
programarbete med Nya 
Ekhammarskolan enligt alternativ C, 
samt verka för ett ökat elevantal. 
 
(Alternativ C innebär 4-9 inkl 
grundsärskola. 4 paralleller i mellan- 
och 5 i högstadium. Antal elever 810 + 
50.) 

UN 16/0212 
Datum: 
2016-12-20 
§ 90 

Förstudie ny förskola i Östra Bro Utbildningsnämnden godkänner 
behovsanalysen och ger i uppdrag till 
Utbildningskontoret att teckna ett 
förstudieavtal med Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB. 
 

UN 17/0131 
Datum: 
2017-09-19 
§ 54 

Förstudie ny förskola i 
Trädgårdsstaden 

Utbildningsnämnden godkänner 
behovsanalysen och Utbildningskontoret 
får i uppdrag att teckna ett förstudieavtal 
med Upplands-Bro kommunfastigheter 
AB. 
 

UN 17/0130 
Datum: 
2019-05-28 
§ 28 

Ny förskola i Tjusta Utbildningskontoret får i uppdrag att 
teckna ett förstudieavtal med Upplands-
Bro Kommunfastigheter AB. 
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UN 18/0064 
Datum: 
2018-04-17 
§ 25 
 

Behovsanalys – utbyggnad av 
Norrboda förskola 

Utbildningsnämnden ger 
Utbildningskontoret i uppdrag att 
tillsammans med Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB hitta en bättre 
anpassad yta att uppföra skola i 
Norrboda på. 

 
Utbildningsnämnden godkänner 
behovsanalysen om utbyggnad av 
Norrboda förskola och ger ett uppdrag 
till Utbildningskontoret att teckna ett 
förstudieavtal med Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB. 
 

UN 18/0125 
2018-09-25 
§ 46 

Nybyggnad tillagningskök Utbildningsnämnden godkänner 
behovsanalysen av nybyggnad av 
tillagningskök på Brunnaskolan och ger 
ett uppdrag till Utbildningskontoret att 
teckna ett förstudieavtal med Upplands-
Bro kommunfastigheter AB.  
 
Utbildningsnämnden godkänner 
behovsanalysen av nybyggnad av 
tillagningskök på Bergaskolan och ger 
ett uppdrag till Utbildningskontoret att 
teckna ett förstudieavtal med Upplands-
Bro kommunfastigheter AB.  
 

 




