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Ändring av föredragslistan 

Beslut  
Ärendet ” Ekhammarskolans framtida utformning” läggs som ärende nummer 1 i 
föredragslistan. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Innehållsförteckning 
§ 1 Ekhammarskolans framtida utformning  4 
§ 2 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 5 
§ 3 Intern kontroll 2020 6 
§ 4 Svar på medborgarförslag om att 

syskonförtur vid fördelning av skolplatser 
ska införas 

7 

§ 5 Yttrande - Motion om en tryggare skola 9 
§ 6 Förändring av lokal - förskolan Fjärilen 10 
§ 7 Förändring av lokal - förskolan Växthuset 11 
§ 8 Rapporter 13 
§ 9 Delegationsbeslut 14 
§ 10 Anmälningar 15 
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§ 1 Ekhammarskolans framtida utformning  
 Dnr UN 19/0632 

Beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets rapport om 

bakgrundsfaktorer och tekniska förutsättningar för Ekhammarskolans 
framtida utformning.  

2. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att utifrån 
rapporten ta fram vägval till sammanträdet den 18 februari för den 
framtida utformningen av Ekhammarskolan.  

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden fattade den 10 december 2019 beslut om att ge 
Utbildningskontoret i uppdrag att presentera underlag och vägval för 
Ekhammarskolans framtida utformning till sammanträdet den 21 januari 2020. 
Utbildningskontoret börjar med att presentera det arbete som gjorts samt 
redogör i denna rapport om vilka bakgrundsfaktorer och tekniska 
förutsättningar som styr de vägval som kommer att presenteras den 18 februari 
2020.   

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2020 

• Rapport om bakgrundsfaktorer och tekniska förutsättningar för 
Ekhammarskolan 

Förslag till beslut 
3. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets rapport om 

bakgrundsfaktorer och tekniska förutsättningar för Ekhammarskolans 
framtida utformning.  

4. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att utifrån 
rapporten ta fram vägval till sammanträdet den 18 februari för den 
framtida utformningen av Ekhammarskolan.  
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§ 2 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 
 Dnr UN 18/0155 

Beslut 
1. Utbildningskontorets uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 

2019 godkänns.  

2. Utbildningskontorets förslag till åtgärder för kontrollområdena enligt 
punkt 3 i rapporten, där avvikelser konstaterats, 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 2019 omfattar sju kontrollområden enligt beslut i 
Utbildningsnämnden den 13 november 2018 UN § 56.  

Beslutsunderlag 
• Reglemente för intern styrning och kontroll den 7 maj 2014  

• Beslut om intern kontroll 2019 den 13 november 2018 UN § 56 

• Utbildningskontorets uppföljningsrapport den 7 januari 2020 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2020 

Förslag till beslut 
1. Utbildningskontorets uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 

2019 godkänns.  

2. Utbildningskontorets förslag till åtgärder för kontrollområdena, där 
avvikelser konstaterats, godkänns.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kaj Bergenhill (M) föreslår för Moderaternas, Liberalernas, 
Kristdemokraternas och Centerns räkning på följande ändring av beslutspunkt 
2 enligt följande: 

”Utbildningskontorets förslag till åtgärder för kontrollområdena enligt punkt 3 
i rapporten, där avvikelser konstaterats, godkänns.” 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det ett förslag till beslut, Kaj Bergenhills (M) förslag till 
beslut och finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 3 Intern kontroll 2020 
 Dnr UN 19/0657 

Beslut 
Utbildningskontorets förslag på områden för intern kontroll 2020 godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta 
en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Utbildningskontorets 
förslag inför 2020 års interna kontroll omfattar områdena; 

• Rekrytering av förskollärare 

• Felaktiga ersättningar till egna enheter 

• Att obehörig lärare sätter betyg 

• Barnkonsekvensanalys genomförs i frågor som rör barn. 

• Beslut om svenska som andraspråk 

Beslutsunderlag 
• Reglemente för intern styrning och kontroll den 7 maj 2014  

• Föreslagna kontrollområden den 25 november 2019 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2019 

Förslag till beslut 
Utbildningskontorets förslag på områden för intern kontroll 2020 godkänns. 
 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 4 Svar på medborgarförslag om att 
syskonförtur vid fördelning av 
skolplatser ska införas 

 Dnr UN 19/0303 

Beslut 
Utbildningskontorets yttrande om syskonförtur vid fördelning av skolplatser 
godkänns med redaktionella ändringar. 

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

Sammanfattning 
Det inkomna medborgarförslaget besvaras härmed i enlighet med beslut i 
Kommunfullmäktige, KS 19/0219 och KS 19/0231.   

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2019 

• Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2019 

• Medborgarförslag den 22 mars 2019 

Förslag till beslut 
Utbildningskontorets yttrande om syskonförtur vid fördelning av skolplatser 
godkänns. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kaj Bergenhill (M) föreslår för Moderaternas, Liberalernas, Kristdemokraterna 
och Centern räkning bifall till Utbildningskontorets förslag till beslut med 
revidering av de två första meningarna i det sista stycket under rubriken 
Utbildningskontorets yttrande ändras till: 

”Utbildningskontoret strävar efter att syskon ska få placering på samma skola, 
men kan utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv inte kringgå närhetsprincipen.” 

Rolf Nersing (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till 
medborgarförslaget om att införa syskonförtur. 

Tomas Carneheim (V) yrkar bifall till medborgarförslaget om att införa 
syskonförtur. 
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2020-01-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut Kaj Bergenhills m.fl. 
förslag till beslut och Rolf Nersings (S) m.fl. förslag till beslut och finner att 
Utbildningsnämnden beslutar enligt Kaj Bergenhills (M) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställarna 
• Kommunfullmäktige 

 
  



  PROTOKOLL 9 (15)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-01-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 5 Yttrande - Motion om en tryggare skola 
 Dnr UN 19/0413 

Beslut 
Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till 
Kommunstyrelsen. 

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

Sammanfattning 
Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion till 
Kommunfullmäktige den 17 augusti 2019 att Upplands-Bro inför 
socialpedagoger som mentorer i grundskolan för att skapa en tryggare skola. 

Utbildningskontorets besvarar motionen i sitt yttrande.  

Beslutsunderlag 
• Motion om tryggare skola den 17 augusti 2019 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2019 

• Utbildningskontorets yttrande den 23 december 2019 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tomas Carneheim (V) yrkar på bifall till motionen om en tryggare förskola. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Utbildningskontorets 
förslag till beslut och Tomas Carneheims (V) förslag till beslut, och finner att 
Utbildningsnämnden beslutar enligt Utbildningskontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
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 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-01-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 6 Förändring av lokal - förskolan Fjärilen 
 Dnr UN 19/0646 

Beslut 
Förskolan Fjärilens ansökan om byte av verksamhetslokal till Finnstastigen 54-
56, godkänns. 

Sammanfattning 
Den 21 oktober 2014 (UN § 63) fick Mubarak Utbildning AB godkännande av 
Utbildningsnämnden att starta förskolan Fjärilen i Upplands-Bro kommun. På 
grund av en fuktskada i Förskolan fjärilens befintliga lokaler har verksamheten 
under hösten 2019 behövt flytta sin verksamhet till annan lokal, Finnstastigen 
54-56.  

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2020 

• Ansökan om byte av lokal den 20 december 2019 

Förslag till beslut 
 Förskolan Fjärilens ansökan om byte av verksamhetslokal till Finnstastigen 
54-56, godkänns. 
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2020-01-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 7 Förändring av lokal - förskolan 
Växthuset 

 Dnr UN 20/0020 

Beslut 
Ärendet återremitteras. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Ingvar Landälv (KD) och Hans Åberg 
(L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag till beslut. 

Jäv 
Daphne Frithiofsen (C) meddelar jäv och deltar inte i beslutet. Mary Svenberg 
(S) träder in som tjänstgörande ersättare. 

Sammanfattning 
Församlingen Arken Bibelcenter ansöker om att byta lokal för sin fristående 
förskola, Förskolan Växthuset, till Högnäsvägen 1.  

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2020 

• Ansökan om byte av lokal den 7 januari 2020 

Förslag till beslut 
Förskolan Växthusets ansökan om byte av verksamhetslokal till Högnäsvägen 
1, godkänns. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rolf Nersing (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss av 
ärendet med motiveringen att utifrån barnperspektivet att ta fram underlag på 
hur lokalerna kommer att vara efter renovering. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett återremissyrkande och ställer frågan om 
ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs och genomförs där de som röstar för att ärendet ska 
genomföras idag röstar ”Ja” och de som vill att ärendet återremitteras röstar 
”Nej”. 

Omröstningsresultat 
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Ledamot Ja Nej 

Rolf Nersing (S)  X 

Björn-Inge Björnberg (S)  X 

Kristian Cronsell (S)  X 

Lena Åkerlind (M) X  

Johan Tholander (SD)  X 

Navdeep Singh Bhatia (SD)  X 

Ingvar Landälv (KD) X  

Tomas Carneheim (V)  X 

Hans Åberg (L) X  

Kaj Bergenhill (M) X  

Mary Svenberg (S)  X 

 

Vid votering lämnas 4 Ja-röster och 7 Nej-röster. 

Ordförande finner att Utbildningsnämnden återremitterar ärendet. 
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§ 8 Rapporter 
 1. Temaärende 

• Sociala skolteamet i grundskolan 
 

2. Utbildningschefens rapport 
• Branden i Håbo-Tibble 
• NPF-grupper i grundskolan 
• Extra lokalersättning till fristående verksamheter 
• Elevfrånvaro Broskolan 
• Blöjor i förskolan 
• Förskolan Ringblomman på Ringvägen 

 
3. Utbildningsnämndens kalendarium 

 
4. Balanslista 2020 

• Jesper Sjögren, stabschef, informerar nämnden att 
Behovsanalys – utbygggnad Norrboda för tillfället har 
pausats. 
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§ 9 Delegationsbeslut 
1. Beslut 2019/288 tilläggsbelopp 2020, Brunnaskolan   

2. Beslut 2019/292 tilläggsbelopp 2020, Brunnaskolan   

3. Beslut 2019/295 tilläggsbelopp 2020 Move and Walk skolan   

4. Beslut 2019/293 tilläggsbelopp 2020, Järva för- och särskola   

5. Beslut 2019/294 tilläggsbelopp 2020, Järva för- och särskola   

6. Beslut 2019/298 tilläggsbelopp 2020, Härneviskolan    

7. Beslut 2019/296 tilläggsbelopp 2020, Stiftelsen nya Ängkärrskolan    

8. Beslut 2019/297 tilläggsbelopp 2020, Stiftelsen nya Ängkärrskolan   

9. Beslut om tilläggsbelopp   

10. Delegationsbeslut - Angående samverkansöverenskommelse studie- och 
yrkesvägledares praktik 

  

11. Delegationsbeslut, resa utanför Sverige   
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§ 10 Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 150 - Revidering av Kommunstyrelsens 

delegationsordning 
  

2. Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd, cirkulär 19:51 

  

3. Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016–2021, cirkulär 
19:62 

  

4. Storsthlms nyhetsbrev nummer 8 - 2019   

5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
november 2019 - Riktlinje för övergripande styrdokument 

  

6. Kommunfullmäktiges beslut § 265 - Övergripande mål och budget 2020 
med planering för 2021-2022 

  

7. Protokoll Utbildningskontorets Samverkansgrupp, 2019-12-06   

8. Protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-12-03   

9. Protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-05-21 
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