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

Organ: Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-09-21 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2021-09-27 Datum för anslags nedtagande: 

 

2021-10-18 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  

Märta Westerberg 
 

 

Plats och tid Dävensö och digitalt via Teams, 2021-09-21 15:00-16:40 

Ajournering 15:26-15:32 

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Paul Gustafsson, ordförande (M) 

Rolf Nersing, 2:e vice ordförande (S) 

Kristian Cronsell (S) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Tomas Carneheim (V) 

Lars Thomasson (C) 

Lena Åkerlind (M) 

Mary Svenberg (S)  

Nawal Al-Ibrahim (L) §§ 34-36 

Richard Ramstedt (SD)  

Daniel Lilja (KD)  

Peter Wissing (M) §§ 37-40 

Närvarande ersättare 
Kerstin Krantz Dürhagen (MP) 

Mikaela Magnusson (C) 

Peter Wissing (M) §§ 34-36 

 
Adjungerade 

Adnan Gundogdu (S) 

Övriga deltagare Fredrik Nordvall, Utbildningschef 

Josefin Almberg, Utredare §§ 34-36, §§ 38-40 

Märta Westerberg, Sekreterare 
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§ 34 Ansökan om godkännande av 
fristående förskola, Wåga & Wilja 
förskolor AB 

 Dnr UN 21/0179 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att komplettera ägar- 

och ledningsprövningen med mer information om tidigare utdömda viten. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Tomas Carneheim (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Wåga & Wilja förskolor AB ansöker om godkännande för att bedriva 

fristående förskola, Förskolan Utforskaren på Tibble Torg i Kungsängen, 

tidigare Förskolan Äventyret. Ansökan inkom den 24 maj 2021.  

Wåga & Wilja ansöker om godkännande för 72 barn, vilket är samma antal 

som godkänts i den tidigare verksamheten på samma adress. Den nuvarande 

verksamheten drivs av Wåga & Wilja Äventyret AB med det befintliga 

godkännandet, men planeras att övertas av Wåga & Wilja förskolor AB den 1 

november 2021 om Utbildningsnämnden godkänner ansökan. 

Utbildningskontoret bedömer att ansökan uppfyller kommunens krav för att 

bedriva fristående verksamhet, se yttrande nedan. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den september 2021 

• Registerutdrag Skatteverket 

• Registreringsbevis Bolagsverket den 1 juni 2021 och den 26 augusti 

2021 

• Hyresavtal avseende lokal den 23 mars 2015, samt överlåtelseavtal den 

9 juni 2021 

• Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av byggnad, 

Delegationsbeslut Bygg och miljöavdelningen Dnr BYGG.2015.27 den 

30 mars 2015 

• Brandskyddsbeskrivning den 2 februari 2017 

• Anmälan till miljöavdelningen Upplands-Bro kommun den 17 juni 

2021 
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• Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Upplands-Bro 

kommun den 10 juni 2021 

• Ägar- och ledningsprövning av Wåga & Wilja förskolor AB den 31 

augusti 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Wåga & Wilja Förskolor AB att starta den 

fristående förskolan Utforskaren på Tibble Torg i Kungsängen den 1 november 

2021. I samband med detta upphör det befintliga godkännandet för Wåga & 

Wilja Äventyret AB (tidigare Hoppetossa Norra AB).   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tomas Carneheim (V) yrkar på avslag till Utbildningskontorets förslag till 

beslut. 

Paul Gustafsson (M) yrkar på återremiss av ärendet med motiveringen att 

komplettera ägar- och ledningsprövningen. 

Rolf Nersing (S) yrkar bifall till Paul Gustafssons (M) förslag till beslut, med 

ett tillägg om att ärendet behöver kompletteras med mer information om 

tidigare utdömda viten. 

Navdeep Singh Bhatia (SD) yrkar bifall till Paul Gustafssons (M) förslag till 

beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet inte ska 

avgöras idag. 

Ordförande finner att Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet för 

att komplettera ägar- och ledningsprövningen med mer information om tidigare 

utdömda viten. 

Reservationsmotivering 

Tomas Carneheim (V) lämnar följande reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet reserverar sig emot att låta att Atvexakoncernernen lägga 

inunder sig ytterligare förskolor i vår kommun. I föreliggande ärende ska alltså 

en ägare med snarlikt namn ”Wilja och Wåga Förskolor AB”, ta över ägandet 

av förskolan ” Wilja och Wåga Äventyret AB”. Bakom det förstnämnda ”Wilja 

och Wåga Förskolor AB” döljer sig storägarna bakom den Nasdaqnoterade 

Atvexa – koncernen. 

Vänsterpartiet i Upplands-Bro ifrågasatte redan 2020 Atvexa som ny ägare av 

Säbyholms förskolor. Huvudägarna dömdes år 2019/ 2018 av 

Skolinspektionen, till 300 000 kr (600 000 kr i Skolinspektionen register). Se 



  

PROTOKOLL 5 (15)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-09-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

bifogat excellark, under gulmarkerat Videdals Privatskolor, respektive 100 000 

kr i viten för förseelser inom andra friskolor.   

I Utbildningskontorets Tillsyn av fristående förskolor 2020 UN 20/0347 kunde 

man konstatera att Atvexas ett halvår efter uppstartad verksamhet utmärker sig 

som den enda av nio inspekterade förskolor som erhållit föreläggande av 

Utbildningskontoret. Man har inte tillgodosett att ett flertal barn är i behov av 

logoped, och: ”Utbildningskontoret oroas över att det verkar saknas ett internt 

arbetssätt för barn med behov av språkstöd…”   

Pedagogerna får också Anmärkningar kring sitt sätt att jobba med barnens 

grundläggande förståelse för demokratiska bestämmandeformer etc. 

vidareutbildning av personal, är en brist samt belastningen på förskolläraren, 

då rektorn ofta är frånvarande.   

Trots att Utbildningskontoret säger att aktiebolaget nu åtgärdat problemen, 

kommer vi så länge avkastning och vinst är incitamentet med verksamheten, i 

skyddsvärda miljöer, kommer Sveriges extrema hållning, öppna upp för 

gråzonsbrottslighet.   

Vänsterpartiet säger nej till all typ av aktiebolagsverksamhet i skyddsvärd 

skattefinansierad omsorg.” 

Beslutet skickas till: 

• VD Ingrid Lööw, Wåga & Wilja Förskolor AB 
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§ 35 Sammanträdestider för 
Utbildningsnämnden 2022 

 Dnr UN 21/0243 

Beslut 

Sammanträdestider för Utbildningsnämnden och dess beredning för år 2022 

fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 

nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna 

sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om 

ytterligare sammanträdestillfällen. 

 

Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 

sammanträdestider för Utbildningsnämnden och dess beredningsgrupp för år 

2022 utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med 

ekonomiavdelningen och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre 

anpassa sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste 

besluta om under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till 

Kommunstyrelsens möten för att underlätta handläggningen för ärenden som 

ska vidare från nämnderna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

 

Förslag till sammanträdesschema för Utbildningsnämnden och dess 

beredning 2022:  

Beredning kl. 15:00 Utbildningsnämnd kl. 15:00 

18 januari 25 januari 

22 februari 8 mars 

19 april 26 april 

24 maj 31 maj 

30 augusti 6 september 

27 september 4 oktober 

8 november 15 november 

6 december 13 december 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 augusti 2021 
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Förslag till beslut 

Sammanträdestider för Utbildningsnämnden och dess beredning för år 2022 

fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, 

Kommunledningskontorets förslag, och finner att Utbildningsnämnden beslutar 

enligt detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter och ersättare i Utbildningsnämnden 

• Kommunfullmäktige 
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§ 36 Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 
19:3) Nr 2001 

 Dnr UN 21/0245 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande om granskning av 

detaljplan för Viby (Viby 19:3) som sitt eget och överlämnar det till 

Kommunstyrelsen, med en ändring där följande mening i yttrandet tas bort: 

”Men erfarenheterna av en högstadieskola i direkt anslutning till torg och 

handel är inte odelat positiva.” 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Rolf Nersing (S), Kristian Cronsell (S) och Mary Svenberg (S) reserverar sig. 

Tomas Carneheim (V) reserverar sig. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 16 juni 2021 § 33, sänds förslag 

till detaljplan för Viby (Viby 19:3), nr 2001, ut för granskning enligt regler för 

utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger vid infarten till Brunna i 

Kungsängen. Planförslaget var ute på samråd under september – oktober 2020 

och nu är förslaget uppe för granskning. 

 

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 för 600 elever och tillhörande 

idrottshall, samt en förskola, samt centrumfunktioner i form av en 

livsmedelsbutik bland annat. 

 

Utbildningskontoret yttrar sig över hur detaljplanen kan påverka 

Utbildningskontorets verksamhetsområde, se yttrande nedan. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2021 

• Följebrev med Underrättelse om granskning av förslag till detaljplan för 

Viby (Viby 19:3) Nr 2001 den 30 juni 2021 

• Detaljplan för Viby (Viby 19:3) nr 2001, rev 7 juni 2021 
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Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande om granskning av 

detaljplan för Viby (Viby 19:3) som sitt eget och överlämnar det till 

Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) yrkar på ändring av Utbildningskontorets yttrande, där 

följande mening tas bort:  

 

”Men erfarenheterna av en högstadieskola i direkt anslutning till torg och 

handel är inte odelat positiva.” 

 

Navdeep Singh Bhatia (SD) yrkar bifall till Paul Gustafssons (M) förslag till 

beslut. 

 

Rolf Nersing (S) yrkar bifall till Utbildningskontorets förslag till beslut. 

Tomas Carneheim (V) yrkar bifall till Utbildningskontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: liggande förslag samt sitt 

eget ändringsförslag. 

Ordföranden ställer först liggande förslag mot ändringsförslaget, och finner att 

nämnden beslutar enligt ändringsförslaget.  

Votering begärs och genomförs. ”Ja” innebär en röst på Paul Gustafssons (M) 

ändringsförslag, och ”Nej” innebär en röst på liggande förslag till beslut. 

Efter omröstningen finner ordföranden att 7 ledamöter röstat ”ja” och 4 

ledamöter röstat ”nej”. Ordföranden konstaterar därefter att 

Utbildningsnämnden har röstat i enlighet med ändringsförslaget. 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Rolf Nersing (S)  X  

Kristian Cronsell 

(S) 

 X  

Mary Svenberg 

(S) 

 X  

Paul Gustafsson 

(M) 

X   



  

PROTOKOLL 10 (15)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-09-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Lena Åkerlind 

(M) 

X   

Richard 

Ramstedt (SD) 

X   

Navdeep Singh 

Bhatia (SD) 

X   

Daniel Lilja 

(KD) 

X   

Tomas 

Carneheim (V) 

 X  

Lars Thomasson 

(C) 

X   

Nawal Al-

Ibrahim (L) 

X   

 

Protokollsanteckning 

Navdeep Singh Bhatia (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Vi i Sverigedemokraterna motsätter i denna typ av bebyggelse som är 

aktuellt.  

Granhammarvägen är en tydlig avgränsning mellan industri och boende och är 

trafikerad av tung trafik. Det upp står problematik när nyetablerad industri i 

framtiden kan tvingas flytta på grund av att bullernivåerna vid det nybyggda 

kan tänka vara för höga. Kommunenens planarbete ska se till helheten, 

Upplands-Bro ska vara en kommun som inte sätter onödiga käppar i hjulen för 

företagande och entreprenörskap. 

Många områden o kommunen är planerade för byggnation och 

Sverigedemokraterna anser att det måste bli ett slut på den snabba tillväxten till 

dess problemen med infrastruktur, kriminalitet och sjukvård är på ett 

tillfredsställande sätt lösta av kommunen och regionen.” 
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Reservationsmotivering 

Rolf Nersing (S) lämnar följande reservationsmotivering: 

”Socialdemokraterna anser att det förslag till yttrande från utbildningskontoret 

som ursprungligen var anmält till nämnden överensstämmer med vår 

uppfattning gällande skolors placering i centrumnära lägen. Yttrandet 

innehåller en balanserad bild av konsekvenser för den i planen tänkta 

placeringen för skolan.    

Mot bakgrund av resonemanget som Alliansen och SD tidigare haft gällande 

placering av Broskolan i Bro, vilket även Socialdemokraterna bifallit, är det 

högst anmärkningsvärt att Alliansen och SD nu svänger i frågan och vill ändra 

i yttrandet. Argumenten som framförs kan mycket väl tolkas så att man anser 

att man ska se olika på elever i Bro och i Brunna och Norrboda. På vilka 

grunder?    

Socialdemokraterna anser att det är viktigt framför allt för eleverna att generellt 

så långt möjligt beakta att inte placera högstadieskolor i centrumnära lägen 

oavsett kommundel.    

Trafiksituationen i Brunna är starkt påverkad av logistikutvecklingen i 

området. Dagens och framtidens trafikflöden måste lösas så att eleverna får en 

trygg och säker väg till skolan.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 37 Tertialrapport 2 2021 
Utbildningsnämnden 

 Dnr UN 21/0006 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets tertialrapport för augusti  

2021 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Navdeep Singh Bhatia (SD) och Richard Ramstedt (SD) deltar inte i beslutet. 

Rolf Nersing (S), Kristian Cronsell (S) och Mary Svenberg (S) deltar inte i 

beslutet. 

Tomas Carneheim (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har skrivit en tertialrapport per den 31 augusti med  

helårsprognos för 2021. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2021 

• Tertialrapport 2, Utbildningsnämnden den 14 september 2021  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets tertialrapport för augusti  

2021 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, Utbildningskontorets 

förslag, och att Utbildningsnämnden beslutar enligt detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen  
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§ 38 Rapporter 
   

Fredrik Nordvall, utbildningschef: 

Tertialrapport 2 

Viktiga händelser under året: 

1. Utbildningskontoret har genomfört en översyn och effektiviserar 

organisationen 

2. Kommungemensam satsning för barn och elever med annat modersmål 

3. Förskola 

- Ringblomman 

- Jensen Education startar sin förskoleverksamhet  

- Husvikarier 

4. Grundskola 

- Råbyskolan har minskat antalet elever från  340 elever till 289 

- Även Finnstaskolan har minskat med cirka 50 elever 

- Under höstterminen 2020 startade två kommungemensamma resursgrupper 

(särskilda undervisningsgrupper)  

5. Covid-19 effekter 

Aktuellt just nu på Utbildningskontoret: 

Ny organisation med en avdelningschef per nämnd. Magnus Person blir 

avdelningschef för gymnasiet och vuxenutbildningen (GVN). Avdelningschef 

förskola och grundskola rekryteras externt (UN). 

Ny lärportal Unikum ersätter V-klass, har inte gått smärtfritt.  

Var går våra elever i skolan (kommunal skola i annan kommun). 

Var går våra elever i skolan (friskola i annan kommun). 
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§ 39 Delegationsbeslut 
1. Beslut 2021/65 tilläggsbelopp 2021, Mellansjö skola 

 Dnr UN 21/0130 

  

2. Beslut 2021/114 tilläggsbelopp 2021, Mellansjö skola 

 Dnr UN 21/0205 

  

3. Delegationsbeslut - ansökan om statsbidrag VT21 

 Dnr UN 21/0208 

  

4. Delegationsbeslut - ansökan om statsbidrag VT21 

 Dnr UN 21/0209 

  

5. Delegationsbeslut - ansökan om statsbidrag VT21 

 Dnr UN 21/0210 

  

6. Beslut 2021/112 tilläggsbelopp 2021, Mellansjö skolan 

 Dnr UN 21/0237 

  

7. Beslut 2021/113 om tilläggsbelopp 2021, Sandviksskolan 

 Dnr UN 21/0238 

  

8. Beslut 2021/111om rätt att slutföra skolgång 

 Dnr UN 21/0240 

  

9. Beslut om skolskjuts 210301-210831 

 Dnr UN 21/0253 
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§ 40 Anmälningar 
1. Inbjudan till Agenda för integration 18-19 november 2021, SKR 

 Dnr UN 21/0011 

  

2. Beslut - Ansökan om godkännande om huvudman, Tellusskolan 

Discovery, 2021:655 

 Dnr UN 21/0064 

  

3. Beslut i ärende gällande kränkande behandling, Finnstaskolan, 2021:3093 

 Dnr UN 21/0144 

  

4. Beslut - Godkännande av nyetablering av Raoul Wallenbergskolorna, 

Upplands-Bro, 2021:663 

 Dnr UN 21/0061 

  

 

 

 


