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§ 61

Sammanträdesdatum:

2017-10-24

Yttrande - Motion om att införa
tvålärarsystem i Upplands-Bro
Dnr UN 17/0047

Beslut
Ärendet återremitteras till Utbildningskontoret.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets förslag att inte påbörja
något försök med tvålärarsystem i Upplands-Bro läsåret 2017–2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) m.fl. yrkar återremiss i ärendet med följande motivering:
”Ärendet återremitteras för att belysa hur tidigare försök i kommunen med
tvålärarsystem fungerade och utvärderades. Vad anser våra rektorer om ett
försök av tvålärarsystem? Hur har andra kommuner gjort när de infört
tvålärarsystem, t.ex. Södertälje?”
Kaj Bergenhill (M) m.fl. och Nawal Al-Ibrahim (L) ställer sig bakom Rolf
Nersings (S) m.fl. förslag till beslut.

Sammanfattning
I mars 2017 inkom en motion om att införa tvålärarsystem i Upplands-Bro
kommun från Nawal Al-Ibrahim (L) och Börje Wredén (L).
Motionärerna menar att ett viktigt sätt att förbättra elevernas förutsättningar
och arbetsvillkor skulle vara att införa tvålärarsystem i alla klasser på låg- och
mellanstadiet. Tanken med tvålärarsystemet är att skapa mer tid för eleverna
och att lärarna skall kunna stödja varandra och på så sätt höja kvaliteten i
undervisningen.
Motionärerna föreslår att modellen, på försök, skall införas på en skola i
Upplands-Bro läsåret 2017–2018.

Beslutsunderlag



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2017
Motion om att införa tvålärarsystem i Upplands-Bro den 22 mars 2017

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Rolf Nersings (m.fl.)
förslag till beslut om återremiss och Utbildningskontorets förslag till beslut.
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt Rolf Nersings (S)
(m.fl.) förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 61

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Utbildningskontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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§ 62

Sammanträdesdatum:

2017-10-24

Uppräkning av programpriser och
strukturtillägg 2018 inom
gymnasieskolan
Dnr UN 17/0098

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner Storsthlms framtagna förslag till gemensam
prissättning för gymnasieskolan 2018.

Sammanfattning
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna i Stockholms län
årligen besluta om eventuell justering av programpriserna efter förslag från
Storsthlm. Kansliet tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och
därtill görs en politisk bedömning.
Storsthlms styrelse föreslår att både programpriserna för nationella program
inom gymnasieskolan och strukturtillägget räknas upp med 1,80 procent inför
2018

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2017



Förslag till programpriser och strukturtillägg 2018

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Storsthlm

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2017-10-24

Systematiskt kvalitetsarbete oktober
2017
Dnr UN 17/0022

Beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport
fritidshem.
 Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport
förskola. 
3. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport
förskoleklass.
 Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport
grundskola. 
5. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport
grundsärskola.
6. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport
gymnasieskola.
7. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport
öppna förskolan.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har gjort sammanställningar och analyser av enheternas
systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2016/17. Analyserna ger en bild av
verksamheterna ur ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden
som har identifierats.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2017



SKA-rapporter för Utbildningsnämndens verksamheter

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 64

Justerandes sign

2017-10-24

Kontorschefens rapport


Förskolan Tjusta - lägesrapport



Genomgång av Upplands-Bros resultat i lärarförbundets
undersökning – Bästa skolkommun 2017.



Information om Skolinspektionens kvalitetsgranskning:
Undervisningens organisation på skolor där det finns
obehöriga lärare. Broskolan har ingått i denna granskning
från Upplands-Bro kommun.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2017-10-24

Barn och elever drabbas av att den
styrande koalitionen bryter mot lagar,
prejudikat och nämndbeslut avseende
likabehandlingsprincipen vid
kommunalt underskott
Dnr UN 17/0158

Beslut
Kaj Bergenhills (M) m.fl. och Nawal Al-Ibrahims (L) skrivelse överlämnas till
Utbildningskontoret för beredning.

Förslag till beslut
1. Den styrande koalitionen måste omedelbart upphöra med att bryta mot
gällande lagar, prejudikat och beslut (§96 den 2016-12-20) i
Utbildningsnämnden, varför Utbildningskontoret ges i uppdrag att
omedelbart tillämpa likabehandlingsprincipen för fristående
verksamheter i enlighet med lag, prejudikat och nämndbeslut enligt
ovan.
2. Utbildningskontoret får i uppdrag att skyndsamt informera UpplandsBro kommuns revisorer om att kommunen agerat i strid mot gällande
lagar, prejudikat och Utbildningsnämndens beslut (§96 den 2016-1220) eftersom kommunen underlåtit att utbetalat kompensation till
motsvarande fristående verksamheter.
3. Utbildningskontoret får i uppdrag omgående inhämta utlåtande från
juridisk expertis avseende dröjsmålskompensation till motsvarande
fristående verksamheter med anledning av att kompensation inte
utbetalats i tid enligt punkt 1 ovan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) m.fl. förslag till beslut är att Kaj Bergenhills (M) m.fl. och
Nawal Al-Ibrahims (L) skrivelse överlämnas till Utbildningskontoret för
beredning.

Sammanfattning
Kaj Bergenhills (M) m.fl. och Nawal Al-Ibrahims (L) har den 17 oktober 2017
skickat ut en skrivelse till Utbildningsnämnden med titeln ”Barn och elever
drabbas av att den styrande koalitionen bryter mot lagar, prejudikat och
nämndbeslut avseende likabehandlingsprincipen vid kommunalt underskott”.
Kaj Bergenhills (M) m.fl. och Nawal Al-Ibrahims (L) vill med denna skrivelse
lägga till ett nytt ärende till dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2017-10-24

Fortsättning § 65

Beslutsunderlag


Moderaternas och Liberalernas skrivelse den 17 oktober 2017.



Av Moderaterna och Liberalerna väckt ärende den 20 december 2016
avseende likabehandlingsprincipen vid kommunalt underskott



Beslut §96 den 2016-12-20 i Utbildningsnämnden



Mejl av 2017-10-09 från Utbildningschef Kaj Söder

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Rolf Nersings (m.fl.)
förslag till beslut och Kaj Bergenhills (M) m.fl. och Nawal Al -Ibrahims (L)
förslag om att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt Rolf Nersings (S)
m.fl. förslag.
Votering begärs och Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Utbildningsnämnden beslutar enligt Rolf Nersings (m.fl.)
förslag röstar ja. Den som vill att Utbildningsnämnden beslutar enligt Kaj
Bergenhills (M) m.fl. och Nawal Al -Ibrahims (L) förslag röstar nej.

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Heléne Söderholm (S)

X

Sven-Inge Nylund (S)

X

Kerstin Krantz Durhagen (MP)

X

Ingvar Landälv (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Kaj Bergenhill (M)

X

Kerstin Molander (M)

X

Lena Åkerlind (M)

X

Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Anitha Nygårds (SD)

X
Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Rolf Nersing (S)

Sammanträdesdatum:

2017-10-24
X

Under uppropet lämnas sex ja-röster och fem nej-röster. Ordföranden finner att
Utbildningsnämnden beslutar enligt Rolf Nersings (S) m.fl. förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M) m.fl. och Nawal Al -Ibrahim (L) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag till beslut med följande motivering:
”Barn och elever har rätt till likabehandling och för att uppnå det krävs att
förskolor och skolor likabehandlas, oberoende av om de är kommunala eller
fristående verksamheter.
Istället för att följa skollagen, prejudikat och tidigare nämndbeslut, beslutade
den styrande koalitionen (S+MP+C+KD) att skicka detta ärende på beredning.
Det är sannolikt ett sätt att försöka gömma ärendet från allmänheten eftersom
vi inte vet när ärendet kan tänkas tas upp.
Genom sitt agerande tillser den styrande koalitionen att förskolor och skolor
som drivs av fristående verksamheter inte får lika mycket medel som de
motsvarande kommunala förskolorna och skolorna. Det går ut över barn och
elever, och skadar valfriheten i Upplands-Bro. Vi vill att föräldrar ska kunna
välja vilken skola deras barn ska gå i, oberoende av om den är kommunal eller
fristående. Men den styrande koalitionens agerande försvårar för fristående
verksamheter att etablera sig och växa i Upplands-Bro.
Det är djupt beklagligt att de styrande struntar i lagar, prejudikat och beslut. De
agerar verkligen inte som förbilder för våra barn och elever.”

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Utbildningskontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

§ 66

2017-10-24

Övriga rapporter
1. Temaärende
 Fritidshem i Upplands Bro kommun. Beskrivning av
uppdrag och verksamhet.
2. Ekonomisk rapport oktober 2017


Utbildningschefen redovisar det ekonomiska läget.

3. Balanslista


Justerandes sign

Balanslista per den 11 oktober 2017.

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-10-24

Delegationsbeslut

1.

Delegationsbeslut, resa utanför Sverige men inom EU, Resursteamet
Dnr

2.

Beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunens grundskolor
Dnr UN 17/0008

3.

Beslut om fritidshemsplats enligt Skollagen (2010:800) 14 kap 7§
Dnr UN 17/0008

4.

Beslut om målgruppstillhörighet i Gymnasiesärskolan
Dnr UN 17/0008

5.

Beslut om mottagande i grundsärskolan
Dnr UN 17/0008

6.

Korrigering av delegationsbeslut Nr 2017/99 gällande tilläggsbelopp för
kommunal förskola
Dnr UN 17/0008

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-10-24

Anmälningar

1.

Cirkulär 17:29 - Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och Bestämmelser
för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T med OFR:s
förbudsområde Allmän kommunal verksamhet samt
Dnr

2.

Cirkulär 17:30 - Tillämpningsanvisningar - Tidig lokal omställning (TLOKL)
Dnr

3.

Cirkulär 17:33 - Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse - HÖK
16 - med OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård
Dnr

4.

Kommunfullmäktiges beslut § 14 - Riktlinjer för bostadsförsörjning
Dnr

5.

Kommunfullmäktiges beslut § 117 - Val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden och Socialnämnden efter Josephine-Charlotte
Halvarsson (MP)
Dnr

6.

Kommunfullmäktiges beslut § 107 - Redovisning av obesvarade motioner
Dnr

7.

Kommunfullmäktiges beslut § 108 - Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2017
Dnr

8.

Cirkulär 17:40 - Ny lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter,
Meddelarskyddslagen (2017:151)
Dnr

9.

Cirkulär 17:35 - Överenskommelse om ändringar och tillägg i
tillsvidareavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen
Dnr

10.

Cirkulär 17:34 - Arbetsdomstolens dom 2017 nr 33 om ändring i
semesterförläggningen för fem barnmorskor
Dnr

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 68

Justerandes sign

11.

Protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12
Dnr UN 16/0022

12.

Kommunfullmäktiges beslut § 103 - Motion om framtagande av
handlingsplan kring särskilt begåvade barn
Dnr UN 16/0180

13.

Kommunfullmäktiges beslut § 104 - Motion om policy för
internationalisering
Dnr UN 17/0031

14.

Dom i mål 15927–17 rörande tilläggsbelopp enligt skollagen, Källskolan
Dnr UN 17/0100

15.

Dom om tilläggsbelopp, Källskolan, överklagandet avslås, mål nr 15923–
17
Dnr UN 17/0102

Utdragsbestyrkande
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Studieresa

Beslut
Presidiet i Utbildningsnämnden, Rolf Nersing (S), Lisa Edwards (C) och Kaj
Bergenhill (M), medges åka på studieresa till Landskrona den 27 oktober 2017.

Sammanfattning
Presidiet i Utbildningsnämnden, Rolf Nersing (S), Lisa Edwards (C), och Kaj
Bergenhill (M), planerar tillsammans med stabschef Jesper Sjögren att
genomföra en studieresa till Landskrona den 27 oktober 2017. Syftet med
studieresan är att Upplands-Bro kommun vill skapa bra förutsättningar för att
fristående huvudmän ska kunna etablera sig i kommunen. Vid besöket kommer
representanterna från Upplands-Bro kommun att träffa förtroendevalda och
tjänstemän i Landskrona kommun för att ta del av deras erfarenheter av en
sådan etablering. I Landskrona har en fristående huvudman byggt en F-9-skola.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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