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Sammanträdesdatum:

2020-10-20

Gemaket, 2020-10-20 15:00 – 15:40

Plats och tid
Ajournering

Beslutande

Ledamöter

Närvarande ersättare

Kaj Bergenhill, ordförande (M)
Hans Åberg, 1:a vice ordförande (L)
Lena Åkerlind (M)
Ingvar Landälv (KD)
Lars Thomasson (C)

Nawal Al-Ibrahim (L)
Liv Kjos (M)
Gunilla Nyberg (KD)

Ledamöter på distans

Rolf Nersing, 2:e vice ordförande (S)
Björn-Inge Björnberg (S)
Kristian Cronsell (S)
Johan Tholander (SD)
Navdeep Singh Bhatia (SD)
Thomas Carneheim (V)

Närvarande ersättare på distans

Camilla Janson (S)
Mary Svenberg (S)
Richard Ramstedt (SD)
Somar Suliman (V)
Kerstin Krantz Dürhagen (MP)

Viktor Engström, tf. utbildningschef
Emilia Kilhstrand, kvalificerad utredare
Hillevi Montor, nämndsekreterare

Övriga deltagare

Rolf Nersing (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2020-10-27
kl. 8:30

Paragrafer

§§ 54 - 60

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

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

ANSLAG/BEVIS
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Förvaringsplats för protokoll:

2020-10-27

Datum för anslags nedtagande:

Kommunledningskontoret

Underskrift

.....................................................................
Hillevi Montor
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Systematiskt kvalitetsarbete 2020,
förskola
Dnr UN 20/0317

Beslut
1. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets SKA-rapport för
Förskolan
2. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets SKA-rapport för
Öppna förskolan

Sammanfattning
Utbildningskontoret har gjort sammanställningar och analyser av enheternas
systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2019/20. Analyserna ger en bild av
verksamheterna ur ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden
som identifierats. Se bilaga

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2020

•

SKA-rapport Förskola och Öppna förskolan

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets SKA-rapport för
Förskolan
2. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets SKA-rapport för
Öppna förskolan

Justerandes sign
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Utvärdering av Förskoleprogrammet
Dnr UN 16/0144

Beslut
1. Utbildningsnämnden tackar för utvärderingen av Förskoleprogrammet.
2. Utbildningsnämnden beslutar att uppdraget kring Förskoleprogrammet
2016-2020 avslutas.
3. Utbildningskontoret ges i uppdrag att utreda ett program för förskolan
2021 – 2025.

Sammanfattning
I Förskoleprogrammet, som antogs av Utbildningsnämnden 23 augusti 2016 §
46, 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, rektorernas och deras ledningsgruppers vision om vad
barn i förskolorna har rätt till och vilken människo- och kunskapssyn detta
kräver.
Uppföljningen av förskoleprogrammet är en utvärdering av de insatser som
gjorts och en analys av de utvecklingsområden som finns i programmet, se
bilaga.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2020

•

Uppföljning Förskoleprogrammet den 5 oktober 2020

•

Förskoleprogrammet den 23 augusti 2016

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden tackar för utvärderingen av Förskoleprogrammet.
2. Utbildningsnämnden beslutar att uppdraget kring Förskoleprogrammet
2016-2020 avslutas.
3. Utbildningskontoret ges i uppdrag att utreda ett program för förskolan
2021 – 2025.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om godkännande av
fristående förskola, Jensen Education
School AB
Dnr UN 20/0241

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner JENSEN Education School AB att starta den
fristående förskolan JENSEN förskola Bro Mälarstrand den 1 augusti 2021.

Reservationer
Tomas Carneheim (V) reserverar sig mot beslutet till förmån till eget förslag
till beslut.

Sammanfattning
JENSEN Education School AB ansöker om godkännande för att bedriva
fristående förskola, förskolan JENSEN förskola Bro Mälarstrand, i området
Tegelhagen Upplands-Bro kommun. Ansökan inkom den 25 juni 2020.
JENSEN Education School AB ansöker om att bedriva förskola för 140 barn.
Verksamheten planerar att starta den 1 augusti 2021 under förutsättning att
Utbildningsnämnden godkänner ansökan.
I Utbildningsnämndens formulär för ansökan om godkännande framgår
övergripande information om huvudmannen, antal barn, antal pedagoger per
barn samt annan relevant information. Bilagorna tillhörande denna ansökan
(bilaga 1) innehåller mer detaljerad information om verksamheten, underlag
från andra myndigheter samt blankett för information om ägare och ledning,
bilaga 2 till denna tjänsteskrivelse.
Ansökan med tillhörande bilagor samt inskickad ansökan om ägar- och
ledningsprövning har utgjort underlag för Utbildningskontoret, tillsammans
med granskning av kontorets controller, utredare samt verksamhetschef för de
kommunala förskolorna. Kontoret har även haft ett digitalt möte med
representanter för huvudmannen samt annan kontakt vid behov.
Utbildningskontoret bedömer att ansökan uppfyller kommunens krav för att
starta fristående förskola, se yttrande nedan.
Utbildningskontorets yttrande
JENSEN Education School AB bedöms uppfylla skollagens krav om
godkännande enligt 2 kap. 5-7 §§ för att bedriva fristående förskola.
Utbildningskontoret bedömer att det är en ansökan som håller hög kvalitet och
innehåller det som krävs för ett förslag till godkännande av
Utbildningsnämnden.
I ansökan, bilaga 1, Ansökan om drift av fristående förskola Bro Mälarstrand,
Upplands-Bro kommun, besvaras de frågor kring verksamheten som
Justerandes sign
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Utbildningskontoret ställt i ansökan. Där finns beskrivningar kring hur
JENSEN Education School AB kommer att uppfylla författningskraven på en
övergripande nivå. Utbildningskontoret bedömer att svaren som ges där håller
hög kvalitet. Om JENSEN Education School AB ges godkännande att bedriva
verksamhet kommer en så kallad förstagångstillsyn av verksamheten att
genomföras av Utbildningskontoret inom de första tre månaderna efter
verksamhetsstart. Tillsynen kommer då att innehålla granskning av hur
förskolan uppfyller underlagen som lämnats till Utbildningsnämnden.
JENSEN förskolas likabehandlingsplan, bilaga nr 2 och 3 i
ansökningshandlingarna, håller en god kvalitet. Utbildningskontoret kommer i
samband med en eventuell uppstart att begära in ett uppdaterat dokument som
rör just denna förskola. Enligt skollagen 6 kap. 8 § ska varje enhet ha en årlig
plan för mot kränkande behandling.
JENSEN Education School AB ansöker om att bedriva verksamhet för 140
barn och låter bygga en ny fastighet för ändamålet, se planritning i bilaga (14),
denna samt övriga handlingar kopplade till bygglovsbeslutet från Bygg- och
miljönämnden den 20 februari 2020 § 19 bedöms av Utbildningskontoret
utgöra ett underlag med god kvalitet som underlag för beslut om godkännande.
Enligt skollagen (8 kap. 8 §) ska barn i förskolan erbjudas en god miljö och
tillfredställande lokaler är en del i det.
Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser i kraft i skollagen (2010:800)
angående ägar- och ledningsprövning av fristående huvudmän.
Bestämmelserna innebär att Upplands-Bro kommun ska väga in fler aspekter
och göra ytterligare bedömningar i sin prövning om att godkänna
enskild/juridisk person som huvudman för förskola. I samband med denna
ansökan har en sådan ägar- och ledningsprövning genomförts av
Utbildningskontoret för JENSEN Education School AB. Här framkommer
inget att anmärka på. Inom ramen av denna prövning har även kreditupplysning
av ägarkretsen genomförts utan anmärkning.
I samband med denna ansökan om att starta förskola ansöker även JENSEN
Education School AB om att bedriva en skola för 200 barn i årskurs F-3.
Godkännande och tillsyn av sådan verksamhet genomförs av Skolinspektionen
och bedöms inte inom ramen för lägeskommunens ansvar.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2020

•

Registerutdrag Skatteverket den 10 maj 2019

•

Registreringsbevis Bolagsverket den 15 december 1998

•

Hyresavtal avseende lokal den 31 januari 2020

•

Bygglov för nybyggnad av förskola och skola, § 19 Bygg- och
miljönämnden den 20 februari 2020
Utdragsbestyrkande
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•

Brandskyddsbeskrivning den 6 december 2019

•

Anmälan till miljöavdelningen Upplands-Bro kommun den 24 juni
2020

•

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Upplands-Bro
kommun den 24 juni 2020

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner JENSEN Education School AB att starta den
fristående förskolan JENSEN förskola Bro Mälarstrand den 1 augusti 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tomas Carneheim (V) yrkar på avslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Tomas Carneheims (V)
avslagsyrkande och liggande förslag, ställer dem mot varandra och finner att
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.

Protokollsanteckning

Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Hans Åberg (L), Ingvar Landälv (KD)
och Lars Thomasson (C) tillåts lägga följande protokollsanteckning:
”Frågan om tillstånd för Jensen Education AB att bedriva förskoleverksamhet
vid Bro Mälarstrand från den 1 augusti 2021har föregåtts av en grundlig
genomgång av företaget och dess planer, och det står klart att ansökan håller
hög kvalitet och uppfyller skollagens krav.
Utöver den vanliga prövningen har det även gjorts så kallad ägar- och
ledningsprövning, bland annat har kreditprövning gjorts på bolagets ägare. Den
utökade granskningen är en följd av en skärpning i skollagen från och med den
1 januari 2019. Inte i något fall har utbildningskontorets utredare funnit något
att anmärka på.
Etableringens av Jensens förskola i Bro Mälarstrand innebär att nya
förskoleplatser skapas i ett snabbt växande Upplands-Bro. Det är också helt i
linje med allianspartiernas gemensamma målsättning, att föräldrar ska kunna
välja den förskola som passar just deras barn bäst.”

Reservationsmotivering
Tomas Carneheims (V) reservationsmotivering:
”Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att låta ytterligare en vinstdriven
förskola (med ägare som har förekommit i flera vitesförelägganden för
skolverksamhet under de senaste åren) att få etablera sig i Upplands – Bro
kommun. VI anser att det inte finns någon som helst anledning att välkomna
Justerandes sign
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ännu en koncern som har legat i topp på glädjebetygslistan under 10 år och som
låtit vinst gå före god utbildning.
Den bästa utbildning gives inom ramen för kommunal förskoleverksamhet,
som utan baktankar på ekonomisk vinning låter våra minsta komma i första
rum. VI har inte råd att satsa ytterligare och på särintressets
förmögenhetsintresse framför samhällsnyttan den demokratiska fostran för
kommunens barn.
Vänsterpartiet anser istället att kommunen ska ta ett eget långsiktigt ansvar för
att förskolor byggs, där vi själva kan garantera transparensen i verksamheten,
där vi har en hyra som vi själva har kontroll över, där vi själva kan garantera att
verksamheten alltid bedrivs med barnets bästa för ögonen, där vi kan se till att
personalfrågan tryggas på ett sätt som borgar för långsiktiga och trygga
anställningsförhållanden för de som ska ge våra barn det bästa.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

JENSEN Education School AB, Linda Alm

Utdragsbestyrkande
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Yttrande om detaljplan för Viby (Viby
19:3) Nr 2001
Dnr UN 20/0301

Beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande om detaljplan för
Viby (Viby 19:3) som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en
blandad stadsdel med cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar.
Bostäderna kombineras med en grundskola och förskola, samt med
centrumfunktioner i form av bland annat en livsmedelsbutik.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2020

•

Samrådshandlingar för Viby (Viby 19:3) Nr 2001 den 8 september
2020

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande om detaljplan för
Viby (Viby 19:3) som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Rapporter
1. Utbildningschefens rapport
• Kränkningsanmälningar 2020
• Rekryteringar skolledare
• Ny utbildningschef
2. Balanslista 2020

Justerandes sign
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Delegationsbeslut

1.

Beslut 2020/131 tilläggsbelopp 2020, Hagnässkolan

2.

Beslut 2020/130 tilläggsbelopp HT 2020, Bergaskolan

3.

Beslut 2020/110 tilläggsbelopp 2020, fsk Artisten

4.

Beslut 2020/126 plats i språkspår grundskola, läsåret 20/21

5.

Beslut 2020/127 om plats i kommungemensam förskolegrupp 20/21, fsk
Klockarängen

6.

Beslut 2020/132 tilläggsbelopp 2020, Råbyskolan

7.

Beslut 2020/135 gällande fritidshemsplats, Helleborusskolan Täby

Utdragsbestyrkande
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Anmälningar

1.

Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp, 2020-09-11

2.

Beslut i mål 19036-20, gällande tillämpning av skollagen - överklagat
beslut skolskjuts. Rätten beslutade upphäva beslutet och återvisa målet för
ny handläggning.

3.

Kommunstyrelsens beslut § 89 - Namnpolicy - principer för namngivning i
Upplands-Bro kommun

Utdragsbestyrkande
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