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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2020-02-18

Plats och tid

Gemaket, 2020-02-18 15:00 – 17:30

Ajournering

16:20-16: 25
Ledamöter

Beslutande

Kaj Bergenhill, ordförande (M)
Hans Åberg, 1:a vice ordförande (L)
Rolf Nersing, 2:e vice ordförande (S)
Björn-Inge Björnberg (S)
Kristian Cronsell (S)
Johan Tholander (SD)
Navdeep Singh Bhatia (SD) §§ 11-15
Ingvar Landälv (KD)
Thomas Carneheim (V)
Lars Thomasson (C)

Övriga deltagare

Tjänstgörande ersättare

Lena Åkerlind (M)
Näravarnde ersättare

Camilla Janson (S)
Mary Svenberg (S) §§ 11-12, 15
Richard Ramstedt (SD)
Gunilla Nyberg (KD)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Kerstin Krantz Dürhagen (MP)

Kaj Söder, utbildningschef
Jesper Sjögren, stabschef
Christer Jones, rektor Råbyskolan § 15 - temaärende
Hillevi Montor, nämndekreterare

Rolf Nersing (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2020-02-21
kl. 13.00

Paragrafer

§§ 12 - 17

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:

2020-02-18

Datum för anslags uppsättande:

2020-02-21

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Hillevi Montor

2020-03-13
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2020-02-18

Justering av § 11
Rolf Nersing (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2020-02-18
kl. 13.00

Paragrafer

§ 11

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:

2020-02-18

Datum för anslags uppsättande:

2020-02-19

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

2020-03-11

Underskrift

....................................................................
Hillevi Montor

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
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2020-02-18
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 11

Sammanträdesdatum:

2020-02-18

Förskolan Växthuset - Lokaler
Dnr UN 20/0020

Beslut
1. Förskolan Växthuset ges godkännande att bedriva förskoleverksamhet i
lokalen på Högnäsvägen 1.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S), Kristian Cronsell (S) och Tomas
Carneheim (V) reserverar sig till förmån till sitt eget förslag till beslut med
följande motivering:
”Vi socialdemokrater förbehåller oss den demokratiska rätten att kräva
fullödiga handlingar för att kunna fatta ansvarsfulla beslut. Vi undanber oss
nedsättande kommentarer om att vi inte ställer oss bakom Minoritetsalliansens
förslag till beslut.
Minoritetsstyret M, L, Kd och C försöker på ett oschyst sätt anklaga
Socialdemokraterna för att vara emot friskolor, detta stämmer såklart inte.
Socialdemokraterna är angelägna om att ALLA kommunens barn får en god
pedagogisk omsorg i bra lokaler (oavsett huvudman).
Socialdemokraternas vilja är att fatta beslut på tydliga och säkra underlag.”

Sammanfattning
Församlingen Arken Bibelcenter ansöker om att byta lokal för sin fristående
förskola, Förskolan Växthuset, till Högnäsvägen 1. I samband med
Utbildningsnämndens sammanträde den 21 januari 2020 återremitterades
ärendet i enlighet med beslut i § 7. Utbildningskontoret har förtydligat sitt
yttrande och bedömer lokalen som lämplig att bedriva förskoleverksamhet i.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 januari 2020

•

Ansökan om byte av lokal den 7 januari 2020

Förslag till beslut
3. Förskolan Växthuset ges godkännande att bedriva förskoleverksamhet i
lokalen på Högnäsvägen 1.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-02-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss av
ärendet med motiveringen att komplettera ärendet med erforderliga handlingar.
Tomas Carneheim (V) yrkar på bifall till Socialdemokraternas förslag till
återremiss.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett återremissyrkande och ställer frågan om
ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande
förslag till beslut.

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Ingvar Landälv (KD), Gunilla Nyberg
(KD), Lars Thomasson (C), Hans Åberg (L) och Nawal Al-Ibrahim (L) tillåts
lägga följande protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna har givits flera tillfällen att framföra sina frågor för att
säkerställa att beslut tas på rätt grunder och slippa en upprepning av
återremissbeslutet i januari som inte tog hänsyn till beslutsfrågan. På
beredningen ställde vi särskilt fråga till Socialdemokraterna för att försäkra oss
om att de förstod vad vi beslutar om. Nu väljer Socialdemokraterna återigen att
återremittera, trots att justeringar gjorts i yttrandet för att säkerställa att
Socialdemokraterna ser vad beslutet gäller.
Vi kan inte tolka det på annat sätt än att Socialdemokraterna motarbetar
fristående verksamheter så till den grad att de inte har Växthusets barns bästa
för ögonen.
Lokalerna var godkända för förskoleverksamhet och är det än idag även om vi
ser renoveringsbehov. Miljöfrågan hanteras av miljökontoret och inte
Utbildningsnämnden.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 12

Sammanträdesdatum:

2020-02-18

Nya Ekhammarskolan - vägval
Dnr UN 20/0042

Beslut
Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med
förstudie och programarbete med Nya Ekhammarskolan enligt alternativ C,
samt verka för ett utökat elevantal.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden gav i januari Utbildningskontoret i uppdrag att utifrån
rapporten om bakgrundsfaktorer och tekniska förutsättningar ta fram vägval för
Ekhammarskolans utformning till nästkommande nämnd den 18 februari.
De vägval som behöver göras är elevkapacitet samt inriktning på framtida
organisation av skolan för att anpassa detta i utformningen av den nya skolan.
Utbildningskontoret har tittat på olika alternativ och kommit fram till att
föreslå nämnden alternativ C.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 januari 2020

•

Rapport om bakgrundsfaktorer och tekniska förutsättningar för
Ekhammarskolan

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med
förstudie och programarbete med Nya Ekhammarskolan enligt alternativ C.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på ett tilläggsförslag
enligt följande:
”Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med
förstudie och programarbete med Nya Ekhammarskolan enligt alternativ C,
samt verka för ett utökat elevantal.”
Tomas Carneheim (V) yrkar på Socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att ingen har yrkat på Utbildningskontorets ursprungliga
förslag till beslut och finner där med att Utbildningsnämnden beslutar i
enlighet med Rolf Nersings (S) m.fl. förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
Justerandes sign

Upplands-Bro kommunfastigheter
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
•

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2020-02-18

Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-02-18

Uppdatering av ramprogram –
Framtidens förskola och skola i
Upplands-Bro

§ 13

Dnr UN 20/0043

Beslut
Revideringen av Framtidens förskola och skola i Upplands-Bro kommun
godkänns med redaktionella ändringar.

Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S), Kristian Cronsell (S) och Tomas
Carneheim (V) reserverar sig till förmån till sitt eget förslag till beslut med
följande motivering:
”Socialdemokraterna är angelägna om att ALLA kommunens barn får en god
pedagogisk omsorg i bra lokaler (oavsett huvudman).
Det ska därför råda en likvärdighet för alla huvudmän och kommunen.
Alliansen har fastställt en ersättningsmodell för extra hyresbidrag om
fristående förskolor/skolor har högre lokalkostnader än den ersättning
som ges av elevpengen. Den lokalyta som ersätts enligt denna modell är
10 kvm per barn/elev. Därför ska också kommunens ambition vara att
bygga nya lokaler med en inomhusyta på 10 kvm per barn/elev och detta
ska tydligt framgå i ramprogrammet.”

Sammanfattning
Ramprogrammet ska vara ett stöd för kommunens Utbildningskontor inför
arbetet med nya förskole- och skolprojekt i Upplands-Bro kommun. Det ska
också vara en handledning för kommunens olika kontor och bolag inför olika
projektorganisationer. Det skapar förståelse för Utbildningskontorets behov
och kan spara tid och resurser för att nå ett bra slutresultat. Målsättningen är att
skapa goda förutsättningar för byggprojekt och kommande
fastighetsförvaltning inom förskola och skola. Ramprogrammet antogs av
Utbildningsnämnden i augusti 2016. En revidering av dokumentet beslutades i
Utbildningsnämnden i november 2018 (UN 18 §61) utifrån uppdaterade
styrdokument. Nu har Utbildningskontoret reviderat dokumentet igen och
anpassat ramprogrammet ytterligare.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 januari 2020

•

Reviderat förslag till Framtidens förskola och skola i Upplands-Bro –
ramprogram för lokaler

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2020-02-18

Förslag till beslut
Revideringen av Framtidens förskola och skola i Upplands-Bro kommun
godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M) föreslår för Moderaternas, Liberalernas,
Kristdemokraternas och Centerns räkning på bifall till liggande förslag med
redaktionella ändringar.
Rolf Nersing (S) föreslår för Socialdemokraternas räkning på följande
ändringar i det reviderade dokumentet Framtidens förskola och skola i
Upplands-Bro kommun:
1. Under rubriken 3 ”Behovsanalys”, på sidan 11 sista meningen använda
ordet ska istället för bör.
2. Under rubriken 3.1 ”Nyckeltal och ytbehov”, på sidan 11, Yta per
barn/elev inomhus kvarstå 10 m² per barn.
Tomas Carneheim (V) yrkar på Socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Kaj Bergenhills (M) m.fl.
förslag till beslut och Rolf Nersings (S) m.fl. förslag till beslut, och finner att
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kaj Bergenhills (M) m.fl. förslag
till beslut.
Votering begärs och genomförs där de som röstar för Kaj Bergenhills (M) m.fl.
med redaktionella ändringar säger ”Ja” och de som röstar på Rolf Nersings (S)
m.fl. förslag säger ”Nej”. Vid votering lämnas 7 Ja-röster och 4 Nej-röster.
Ordförande finner att Utbildningsnämnden röstar i enlighet med Kaj
Bergenhills (M) m.fl. förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Ledamot

Justerandes sign

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

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

Ingvar Landälv (KD)

2020-02-18
X

Tomas Carneheim (V)

X

Lars Thomasson (C)

X

Hans Åberg (L)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Upplands-Bro kommunfastigheter AB
Samhällsbyggnadskontoret
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 14

Sammanträdesdatum:

2020-02-18

Verksamhetsberättelse 2019
Dnr UN 20/0002

Beslut
Utbildningskontorets förslag till verksamhetsberättelse för 2019 godkänns av
Utbildningsnämnden och överlämnas 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 upprättat förslag till verksamhetsberättelse för år 2019 i
enlighet med Kommunledningskontorets anvisningar.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 januari 2020

•

Verksamhetsberättelse UN 2019

Förslag till beslut
Utbildningskontorets förslag till verksamhetsberättelse för 2019 godkänns av
Utbildningsnämnden och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Ingvar Landälv (KD), Gunilla Nyberg
(KD), Lars Thomasson (C), Hans Åberg (L) och Nawal Al-Ibrahim (L) tillåts
lägga följande protokollsanteckning:
”Upplands-Bro har högsta meritvärden någonsin i årskurs 9, vilket är mycket
glädjande, och bara tretton kommuner i landet hade högre.
För att förbättra trygghet och studiero har bland annat arbetet med Sociala
skolteam startats. De hanterar barn och elever med problematisk frånvaro.
Utöver det har Upplands-Bromodellen, ett projekt med klassmentorer, och
"NPF"-spår, startats.”

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 15

Sammanträdesdatum:

2020-02-18

Rapporter
1. Temaärende
• Skola för mig. Projekt i Råbyskolan
2. Utbildningschefens rapport
• Verksamhetsflytt från Norrgrindens förskola
• Övergripande riskanalys av arbetsmiljön 2019
• Resultat medarbetarenkät
3. Balanslista 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 16

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2020-02-18

Delegationsbeslut

1.

Beslut 2020/07 tilläggsbelopp 2020, Helleborusskolan

2.

Beslut 2020/08 tilläggsbelopp 2020, Helleborusskolan

3.

Beslut 2020/09 tilläggsbelopp 2020, Helleborusskolan

4.

Beslut 2020/10 tilläggsbelopp 2020, Helleborusskolan

5.

Beslut 2020/11 tilläggsbelopp 2020, Helleborusskolan

6.

Beslut 2020/12 tilläggsbelopp 2020, Helleborusskolan

7.

Beslut 2020/14 tilläggsbelopp 2020, Helleborusskolan

8.

Beslut 2020/15 tilläggsbelopp 2020, Helleborusskolan

9.

Beslut 2020/16 tilläggsbelopp 2020, Helleborusskolan

10.

Beslut 2020/17 tilläggsbelopp 2020, Helleborusskolan

11.

Beslut 2020/32 tilläggsbelopp 2020, Brunnaskolan

12.

Beslut 2020/26 tilläggsbelopp 2020, Tils Förskola/Anemonen Sigtuna

13.

Beslut 2020/27 tilläggsbelopp 2020, Magelungens grundskola Älvsjö

14.

Beslut 2020/28 tilläggsbelopp 2020, Mellansjö skola/Beta

15.

Beslut 2020/20 tilläggsbelopp 2020, Bergaskolan

16.

Beslut 2020/19 tilläggsbelopp 2020, Bergaskolan

17.

Beslut 2020/24 tilläggsbelopp 2020, Bergaskolan

18.

Beslut 2020/31 tilläggsbelopp 2020, Helleborusskolan

19.

Beslut 2020/21 tilläggsbelopp 2020, Bergaskolan

20.

Beslut 2020/22 tilläggsbelopp 2020, Bergaskolan

21.

Beslut 2020/18 tilläggsbelopp 2020, Helleborusskolan

22.

Beslut 2020/32 tilläggsbelopp 2020, Brunnaskolan

23.

Beslut 2020/23 tilläggsbelopp 2020, Bergaskolan

24.

Beslut 2020/13 tilläggsbelopp 2020, Helleborusskolan

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 17

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2020-02-18

Anmälningar

1.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
december 2019 - Nytt reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda

2.

Meddelande inför antagande av detaljplan Köpmanvägen (Härnevi 1:71
m.fl.), nr 1502, Bro

3.

Dom i mål 27883-19, gällande överklagat Tilläggsbelopp. Rätten avslår
överklagandet.

4.

Dom i mål 27889-19, gällande överklagat Tilläggsbelopp. Rätten avslår
överklagandet.

5.

Protokoll Utbildningskontorets Samverkansgrupp, 2020-01-17

6.

Cirkulär 2020:05 - En starkare skydd för välfärdssystemen

Utdragsbestyrkande
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