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§ 41 Ansökan om godkännande av 
fristående förskola, Wåga & Wilja 
förskolor AB 

 Dnr UN 21/0179 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Wåga & Wilja Förskolor AB att starta den 

fristående förskolan Utforskaren på Tibble Torg i Kungsängen från det datum 

som anmälan om genomförd fusion av Wåga & Wilja Äventyret AB (tidigare 

Hoppetossa Norra AB) registreras hos bolagsverket. I samband med detta 

upphör det befintliga godkännande för Wåga & Wilja Äventyret AB.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Kristina Henriksson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

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 om Utbildningsnämnden godkänner ansökan. 

Utbildningsnämnden beslutade att återremittera ärendet under 

sammanträdet den 21 september, för att komplettera ägar-och 

ledningsprövningen med mer information om tidigare utdömda 

viten mot delar av ägar- och ledningskretsen. En sammanfattning 

kring de utdömda vitena framgår av bilaga 5 i ägar-och 

ledningsprövningen. 

Utbildningskontoret bedömer att ansökan uppfyller kommunen och 

skollagens krav för att  bedriva fristående verksamhet, se yttrande 

nedan. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2021 

• Registerutdrag Skatteverket 

• Registreringsbevis Bolagsverket den 1 juni 2021 och den 

26 augusti 2021 

• Hyresavtal avseende lokal den 23 mars 2015, samt 
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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 

• Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 

Upplands-Bro kommun den 10 juni 2021 

• Ägar- och ledningsprövning av Wåga & Wilja förskolor 

AB den 31 augusti 

• Utbildningsnämndens beslut § 34, den 21 september 2021 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Wåga & Wilja Förskolor AB att starta den 

fristående förskolan Utforskaren på Tibble Torg i Kungsängen från det datum 

som anmälan om genomförd fusion av Wåga & Wilja Äventyret AB (tidigare 

Hoppetossa Norra AB) registreras hos bolagsverket. I samband med detta 

upphör det befintliga godkännande för Wåga & Wilja Äventyret AB.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kristina Henriksson (V) yrkar på avslag till kontorets förslag till beslut. 

Navdeep Singh Bhatia (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Utbildningskontorets 

förslag samt Kristina Henrikssons (V) avslagsyrkande. Ordföranden ställer 

dem mot varandra och finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

Utbildningskontorets förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 

Rolf Nersing (S) tillåts lämna en protokollsanteckning för Socialdemokraternas 

räkning: 

”Socialdemokraterna ser positivt på att godkänna ansökan från den fristående 

förskolan Wåga & Wilja förskolor AB. Vi noterar dock i ansökan att det 

planeras för en låg andel förskollärare. 

 

Socialdemokraterna anser att barnpengen ska användas till att ge våra barn en 

bra verksamhet med kvalitet. Vi drivs av att våra barn ska ha en trygg, lärorik 

och stimulerande miljö med behörig och kunnig personal som har tid att se 

varje barn. 
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Därför förutsätter vi att den fristående förskolan kommer att tillgodose en hög 

andel personal med pedagogisk utbildning.” 

Reservationsmotivering: 

Kristina Henriksson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet ser med stor oro hur Upplands-Bro kommun väljer Wåga och 

Wilja förskolor AB att starta den fristående förskolan Utforskaren på Tibble 

Torg  och reserverar sig mot detta beslut. 

 

Wåga och Wilja Förskolor AB ingår i Atwexa koncernen där 2 bolag dömdes 

av Förvaltningsrätten till stora vitesförelägganden. 

Oaktat att dessa ärenden är avslutade och problemen sägs vara åtgärdade, 

lämnar de kvar frågan om lämpligheten inom Atwexabolagen att bedriva 

förskolor. Det blir samma styrelse i Wåga och Wilja förskolor som i 

Megapontum då det dömdes till vite i 100 000 kr. 

 

Vänsterpartiet ser med häpnad hur Upplands-Bro kommun trots 

varningssignaler även i egen kommun tillåter ett nytt förskola startas inom 

denna koncern. Vänsterpartiet godkänner inte detta.” 

 

Beslutet skickas till: 

• VD Ingrid Lööw, Wåga & Wilja Förskolor AB 
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§ 42 Förlängt tillfälligt tillägg av 
godkännande för Säbyholms förskola, 
Måbra Förskolor AB 

 Dnr UN 21/0248 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar om ett förlängt tillägg av godkännande för 

Säbyholms förskola, MåBra förskolor AB till och med utgången av januari 

2023. 

Sammanfattning 

Säbyholms förskola, MåBra Förskolor AB ansöker om en förlängning av det 

tillfälliga godkännande (den 5 maj 2015 UN § 42) om att bedriva 

förskoleverksamhet i en paviljong. Utbildningskontoret bedömer att det tillfälliga 

godkännandet kan gälla till och med utgången av januari 2023. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2021. 

• Ansökan om förlängning av tillfälligt godkännande den 6 september 

2021. 

• Tillfälligt tillägg av godkännande för Säbyholms förskolor AB, UN §42 

den 5 maj 2015. 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar om ett förlängt tillägg av godkännande för 

Säbyholms förskola, MåBra förskolor AB till och med utgången av januari 

2023. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och finner att 

Utbildningsnämnden beslutar enligt detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Carina Tell, MåBra förskolor AB 

 

  



  

PROTOKOLL 7 (15)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-10-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 43 Ansökan sociala investeringsfonden 
 Dnr UN 21/0265 

Beslut 

Utbildningsnämnden överlämnar, i samarbete med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, ansökan om medel från den sociala 

investeringsfonden till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Bifogat finns Utbildningskontorets ansökan till kommunens sociala 

investeringsfond. 

Det görs årligen ett antal undersökningar för att ta reda på hur 

kommunens barn och unga mår. Undersökningarna visar att många unga 

har problem med psykisk ohälsa, och att flickor i tonåren ofta mår sämre 

psykiskt än pojkar. För att kunna stärka flickors psykiska mående behövs 

en kvalitativ studie där bland annat orsakerna till flickors psykiska ohälsa 

kartläggs. 

Studien ska rikta sig mot flickor i högstadiet och flickor i 

gymnasieskolan, vilket gör att både Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och Utbildningsnämnden står bakom en 

gemensam ansökan. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2021 

• Ansökan till sociala investeringsfonden – flickors psykiska ohälsa daterad 

den 9 september 2021 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden överlämnar, i samarbete med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, ansökan om medel från den sociala 

investeringsfonden till Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och finner att 

Utbildningsnämnden beslutar enligt detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 44 Verksamhetsplan 2022 
Utbildningsnämnden 

 Dnr UN 21/0004 

Beslut 

Ärendet bordläggs och behandlas vid ett extra sammanträde den 9 november 

2021 kl. 15:00. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Kristina Henriksson (V) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har gjort ett förslag till verksamhetsplan för 2022 med              

utgångspunkt från Kommunfullmäktiges beslut om budgetramar. 

Utbildningsnämnden tilldelas 802 800 tkr för budgetåret 2022. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2021 

• Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2022 med bilagor 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden antar verksamhetsplan för 2022 fördelat på 

verksamhetsnivå enligt bilaga 1 i Utbildningskontorets förslag den 26 

oktober 2021. 

2. Utbildningsnämnden fastställer ersättningsbelopp för 2022 för pedagogisk 

omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola enligt 

bilaga 2 i Utbildningskontorets förslag.  

3. Utbildningschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens 

gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Björn-Inge Björnberg (S) yrkar på återremiss med motiveringen att ärendet ska 

kompletteras med saknad bilaga. 

Navdeep Singh Bhatia (SD) yrkar på återremiss med motiveringen att ärendet 

ska kompletteras med saknad bilaga. 

Rolf Nersing (S) yrkar på bordläggning av ärendet. 

Paul Gustafsson (M) förslår att ärendet bordläggs och att ärendet ska tas upp på 

ett extra sammanträde den 9 november 2021 kl. 15:00. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, Utbildningskontorets 

förslag, återremissförslaget samt bordläggningsförslaget. Ordföranden ställer 

dem mot varandra och finner att Utbildningsnämnden beslutar att bordlägga 

ärendet till ett extra sammanträde den 9 november 2021 kl. 15:00. 

Protokollsanteckning 

Rolf Nersing (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning för 

Socialdemokraternas räkning: 

 

”Socialdemokraterna presenterade ett budgetalternativ på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 9 juni 2021 som gav utbildningsnämnden en ram på 818 

miljoner kronor 2022, tyvärr röstades förslaget bort.  

Nedan beskriver vi huvuddragen i Socialdemokraternas budgetförslag och 

områden där det finns skillnader mellan vårt förslag och M, L, Kd och C: s 

budget.  

Vi socialdemokrater prioriterar barn och elever och hade störst påslag på 

utbildningsnämndens budgetram, totalt 78 miljoner kronor i satsningar. Vi vill 

öka andelen förskollärare inom förskolan och återigen ge familjerna rätt att 

bestämma över när deras barn ska vara på förskolan. Vi ökar tiden som barn till 

föräldralediga och arbetslösa får ha sina barn i förskola och på fritids från 

Alliansens 15 timmar till 30 timmar per vecka. Vi behöver ge alla barn och 

elever det stöd som de behöver för att klara målen och därför ska insatser sättas 

in så tidigt som möjligt. Vi behöver analysera och sätta in åtgärder så att 

eleverna i årskurs 3 klarar de nationella proven.  Alla elever ska vara behöriga 

till gymnasiet. Vi vill att den nya resursfördelningsmodellen blir klar så att vi 

fördelar pengar utifrån elevernas behov. Det ska inte spela någon roll vilken 

skola eleven väljer, eleven ska ha samma möjligheter att nå så långt som 

möjligt. Vi satsar på trygghet och studiero i våra skolor.   

Vi socialdemokrater vill återuppta planeringen för nya Ekhammarsskolan och 

grundsärskolan och gå vidare med detaljplanearbetet för att så snart som 

möjligt kunna ha en ny skola på plats. Under tiden renoverar vi nuvarande 

lokaler så att elever och personal har en bra arbetsmiljö. Vi vill också se över 

alla skolgårdar och börja rusta upp dem.    

Vi socialdemokrater ser också ett behov av att slutföra utredningen om 

skolstrukturen i kommunen. Var behöver vi bygga nya skolor och vilka skolor 

kan vi bygga ut? Vi behöver också starta ett arbete med personal i förskolan, 

lärare, rektorer och förvaltning för att se vad vi behöver göra för att öka 

likvärdigheten, höja kvalitén i våra verksamheter och vilka resurser som 

behövs för att alla elever ska klara målen och bli behöriga till ett 

gymnasieprogram." 
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Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

 

  



PROTOKOLL 11 (15) 

Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-10-26 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 45 Val av ny ersättare i 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 
efter Camilla Janson (S) 
Dnr UN 19/0029 

Beslut 

Kristian Cronsell (S) utses till ny ersättare i Utbildningsnämndens arbetsutskott 

efter Camilla Janson (S). 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden inrättade ett arbetsutskott den 29 januari 2019 och 

Camilla Janson (S) valdes som ersättare. Camilla Janson (S) entledigades från 

sitt uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden den 13 oktober 2021 av 

kommunfullmäktige. I och med detta uppstår ett valbarhetshinder till 

arbetsutskottet och Utbildningsnämnden behöver därför utse en ny ersättare i 

Utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2021

Förslag till beslut 

XX (S) utses till ny ersättare i Utbildningsnämndens arbetsutskott efter 

Camilla Janson (S) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Nersing (S) yrkar på att Kristian Cronsell (S) utses till ny ersättare i 

Utbildningsnämndens arbetsutskott efter Camilla Janson (S). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.  

Beslutet skickas till: 

• Den valde

• Utbildningsnämndens arbetsutskott

• Förtroendemannaregistret
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§ 46 Rapporter 
   

• Temaärende – elevhälsoarbetet, Emil Hanstad & Christina Skagerström 

 

• Utbildningschefens rapport 

 

- Aktuellt just nu på utbildningskontoret 
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§ 47 Delegationsbeslut 
1. Beslut 2021/117 tilläggsbelopp 2021, Bergaskolan 

 Dnr GVN 21/0039 

  

2. Beslut 2021/121 tilläggsbelopp 2021, Bergaskolan 

 Dnr UN 21/0267 

  

3. Beslut om skolskjuts 210901-210930 

 Dnr UN 21/0253 

  

4. Ordförandebeslut - deltagande i konferens "Agenda för integration" 

 Dnr UN 21/0010 

  

5. Beslut 2021/123 tilläggsbeopp 2021, Brunna förskola 

 Dnr UN 21/0274 

  

6. Beslut 2021/126 tilläggsbelopp 2021, Råby förskola 

 Dnr UN 21/0276 

  

7. Beslut 2021/125, tilläggsbelopp 2021 Råby förskola 

 Dnr UN 21/0277 

  

8. Beslut om beviljande av fritidshemsplats 2021/124, Vittra Rösjötorp 

 Dnr UN 21/0293 

  

9. Beslut om beviljande av fritidshemsplats, Råbyskolan 

 Dnr UN 21/0294 

  

10. Beslut om plats i kommungemensam förskolegrupp Råby fsk 

 Dnr UN 21/0295 
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§ 48 Anmälningar 
1. "Det kommunala ansvaret för skolskjutsar och ny praxis" den 28 

september 2021 

 Dnr UN 20/0077 

  

2. Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2021-09-03 

 Dnr UN 21/0009 

  

3. Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2021-06-04 samt 2021-

06-11 

 Dnr UN 21/0009 

  

4. Inbjudan - Operation Kvinnofris konferens: Kunna se och kunna fråga – 

att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare 

 Dnr UN 21/0011 

  

5. Inbjudan till webbsänt morgonmöte för skolchefer den 14 oktober 

 Dnr UN 21/0011 

  

6. "Det kommunala ansvaret för skolskjutsar och ny praxis" den 28 

september 2021 

 Dnr UN 21/0011 

  

7. Webbinar skolsäkerhet 2021, om bl.a. knivattacken på skola i Eslöv, 12 

Oktober 

 Dnr UN 21/0011 

  

8. Aktualitetsdagar kring Migration och Etablering 

 Dnr UN 20/0077 

  

9. Inbjudan från Region Kronoberg - Aktualitetsdagar kring Migration och 

Etablering 

 Dnr KS 21/0017 

  

10. Kommunfullmäktiges beslut § 128 - Entledigande av Camilla Janson (S) 

som ersättare i Utbildningsnämnden 

 Dnr KS 21/0034 

  

11. Kommunfullmäktiges beslut § 129 - Entledigande av Somar Suliman (V) 

som ersättare i Utbildningsnämnden 

 Dnr KS 21/0034 

  

12. Kommunfullmäktiges beslut § 137 - Val av ny ersättare i 

Utbildningsnämnden efter Somar Suliman (V) 

 Dnr KS 21/0034 
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13. Kommunfullmäktiges beslut § 138 - Val av ny ersättare i 

Utbildningsnämnden efter Camilla Janson (S) 

 Dnr KS 21/0034 

  

 

 

 


