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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden
Plats och tid

2017-12-19

Gemaket, 2017-12-19 15:00-17:30

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Rolf Nersing, ordförande (S)
Lisa Edwards, 1:a vice ordförande (C)
Kaj Bergenhill, 2:e vice ordförande (M)
Björn-Inge Björnberg (S)
Heléne Söderholm (S)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Anitha Nygårds (SD)
Kerstin Molander (M)
Lena Åkerlind (M)
Ingvar Landälv (KD)
Kerstin Krantz Dürhagen (MP)

Sven-Inge Nylund (S)
Anna-Maj Lilly (KD)
Björn Elfvelin (M)
Anders Eklöf (L)
Khursid Chowdhury (V)

Övriga deltagare

Kaj Söder - utbildningschef, Jesper Sjögren – stabschef, Inés Rivera förskolechef, § 86 (temaärende), Helena Johansson – förskolelärare § 86
(temaärende), Marika Palmqvist – förskolelärare § 86 (temaärende), Peter
Ottosson – controller, Karin Haglund - sekreterare

Utses att justera

Kaj Bergenhill (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-12-19
kl. 18.30

Paragrafer

§§ 80 - 88

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Karin Haglund
..................................................................

Ordförande

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

Justerare

Kaj Bergenhill (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Karin Haglund
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 80

Sammanträdesdatum:

2017-12-19

Yttrande över förslag till detaljplan för
Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby
2:164)
Dnr UN 16/0227

Beslut
Utbildningskontorets yttrande över granskning av förslag till detaljplan för
Svartviks strand (Kungsängens kyrkby 2:164) nr 1605 godkänns med
revideringen att första meningen i yttrandet tas bort.

Förslag till beslut
Utbildningskontorets yttrande över granskning av förslag till detaljplan för
Svartviks strand (Kungsängens kyrkby 2:164) nr 1605 godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M) m.fl. samt Nawal Al-Ibrahim (L) yrkar på att ta bort en
mening i Utbildningskontorets yttrande enligt följande:
Första meningen i Utbildningskontorets yttrande stryks; ” Utbildningskontoret
är positivt till förslag om detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens kyrkby
2:164) nr 1605.”
Rolf Nersing (S) m.fl. ställer sig bakom reviderat förslag till beslut.

Sammanfattning
Detaljplaneförslaget för Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby 2:164) sänds ut
för granskning enligt reglerna om utökat planförfarande (SFS 2010:900)
Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad
industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 190
bostadslägenheter.
Utbildningskontoret yttrar sig över detaljplanen.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 30 november 2017

•

Förslag till detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens kyrkby 2:164)
med bilagor

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 81

Sammanträdesdatum:

2017-12-19

Uppföljning av intern kontrollplan 2017
Dnr UN 16/0200

Beslut
1. Utbildningskontorets rapporter för intern kontrollplan 2017 godkänns.
2. Utbildningskontorets förslag till förbättrade rutiner för kontrollområdena
svenska som andraspråk, bidrag för nyanlända elever och registerkontroll
godkänns.

Sammanfattning
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta
en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Utbildningskontorets
granskning för 2016 omfattar fyra kontrollområden enligt beslut i
Utbildningsnämnden den 20 december 2016 UN § 94. Kontrollområdena för
2017 är;
•

Undervisningstid i grundskolan och grundsärskolan

•

Beslut om svenska som andraspråk

•

Bidrag för nyanlända elever

•

Utdrag ur belastningsregistret

Utbildningsstabens utredare har genomfört granskning av de valda
kontrollområdena under hösten 2017. Vissa avvikelser har konstaterats, varför
Utbildningskontoret föreslår förbättrade rutiner för tre av kontrollområdena.

Beslutsunderlag
•

Vägledning och kommungemensam mall den 4 mars 2002

•

Reglemente för intern styrning och kontroll den 7 maj 2014

•

Beslut om intern kontroll 2017 den 20 december 2016 UN § 94

•

Utbildningskontorets kontrollrapporter den 30 november 2017

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 82

Sammanträdesdatum:

2017-12-19

Intern kontrollplan 2018
Dnr UN 17/0179

Beslut
Utbildningskontorets förslag på områden för intern kontroll 2018 godkänns.

Sammanfattning
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta
en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Utbildningskontorets
förslag inför 2018 års interna kontroll omfattar områdena:
- Anpassad studiegång, särskild undervisningsgrupp eller enskild
undervisning
-

Attestering av räkning

-

Avslutningssamtal inom Utbildningskontoret

-

Lovskola

-

Modersmålsstöd i förskolan

Beslutsunderlag
•

Vägledning och kommungemensam mall den 4 mars 2002

•

Reglemente för intern styrning och kontroll den 7 maj 2014

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 83

Sammanträdesdatum:

2017-12-19

Redogörelse för ersättning till
fristående verksamheter
Dnr UN 17/0158

Beslut
Utbildningskontorets redogörelse godkänns.

Förslag till beslut
Utbildningskontorets redogörelse godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M) m.fl. samt Nawal Al-Ibrahim (L) yrkar på återremiss till
Utbildningskontoret.
Rolf Nersing (S) m.fl. yrkar bifall till Utbildningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Moderaterna och Liberalerna framställde ett ärende för Utbildningsnämnden
den 24 oktober 2017. Det beslutades att ärendet skulle lämnas vidare till
Utbildningskontoret för beredning. Utbildningskontoret har berett ärendet och
redogjort för de punkter som ärendet behandlade.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2017

•

Protokollsutdrag från UN 17§65

•

Framställt ärende med bilagor till Utbildningsnämnden den 24 oktober
2017

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden frågar om
ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden
finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt Utbildningskontorets förslag till
beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M) m.fl. reserverar sig mot beslutet till förmån till eget förslag
till beslut med följande motivering:
”Moderaterna yrkar återremiss och ger Utbildningskontoret i uppdrag att
säkerställa att motsvarande fristående och kommunala verksamheter
likabehandlas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-12-19

Fortsättning på § 83
Likabehandling av barn och elever i Upplands-Bro borde vara en självklarhet.
Barn och elever ska inte behandlas annorlunda för att de exempelvis går i en
fristående förskola eller skola.
Svaret från Utbildningskontoret, vilket den styrande koalitionen beslutat att
ställa sig bakom, är beklagligt då det drabbar barn och elever på vissa
fristående verksamheter. Verksamheter som inte fullt ut erhållit de medel de
har rätt till. Vidare borde det vara en självklarhet att utbetala kompensation för
kraftigt försenad utbetalning och inte något som respektive fristående
verksamhet först ska behöva kräva. Hade inte Moderaterna och Liberalerna
påtalat att utbetalning inte gjorts för 2016 hade troligen även den betalningen
försenats ytterligare. Genom att den styrande koalitionen på detta vis intar ett
defensivt förhållningssätt till fristående verksamheter verkar man inte aktivt för
att skapa ett Upplands-Bro med valfrihet.
Vi Moderater är för valfrihet i förskola och skola. Det är kvaliteten som ska
avgöra, inte om det är en kommunal eller fristående verksamhet. Det fria
skolvalet minskar effekten av boendesegregationen. Som exempel kan nämnas
att en av tre elever i Rinkeby-Kista har valt en annan skola i en annan
stadsdel.”
Nawal-Al-Ibrahim (L) ansluter sig till Moderaternas reservation.
Anitha Nygårds (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 84

Sammanträdesdatum:

2017-12-19

Budget 2018
Dnr UN 17/0135

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt Utbildningskontorets förslag till beslut
med Rolf Nersings (S) m.fl. redaktionella ändringar enligt förslag till beslut på
sammanträdet.
1. Utbildningsnämnden antar budget för 2018 fördelat på verksamhetsnivå
enligt bilaga 1 i kontorets förslag den 30 november 2017.
2. Utbildningsnämnden fastställer ersättningsbelopp för 2018 för
pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, och
skolbarnsomsorg enligt bilaga 2 i kontorets förslag den 30 november
2017.
3. Utbildningsnämnden fastställer prislista 2018 för
introduktionsprogrammen enligt bilaga 3 i kontorets förslag den 30
november 2017.
4. Utbildningsnämnden fastställer prislista 2017 för obligatorisk särskola
enligt bilaga 4 i kontorets förslag den 30 november 2017.
5. Utbildningschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens
gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov.
6. Ekonomen får i uppdrag att vidta tekniska justeringar.
Liberalerna deltar inte i beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M) m.fl. yrkar på återremiss till Utbildningskontoret.
Rolf Nersing (S) m.fl. yrkar ändring i beslutspunkt 1 avseende bilaga 1, sid 3,
andra stycket, sista meningen enligt följande:
Tidigare skrivning: ”Ett område att prioritera 2018 är att öka andelen elever
som känner sig trygga i skolan.”
Ny skrivning: ”Två områden att prioritera 2018 är att öka andelen elever som
känner sig trygga i skolan och utveckla V-klass så att det blir möjligt att följa
elevernas utveckling över tid.”

Sammanfattning
Utbildningskontoret har gjort ett budgetförslag för 2018 med utgångspunkt från
Kommunfullmäktiges beslut om budgetramar.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2017

•

Budgetförslag Utbildningsnämnden 2018 med bilagor.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-12-19

Fortsättning på § 84

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut utöver
Utbildningskontorets förslag till beslut. Ordföranden frågar
Utbildningsnämnden om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska
avgöras idag. Han finner därefter att Utbildningsnämnden beslutar enligt Rolf
Nersings (S) m.fl. förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut
med följande motivering:
”Vi ser i år igen med oro på den styrande koalitionens budget, nu för 2018. De
siffror som anges i höjd barn- och elevpeng är på bruttonivå och förskolor och
skolor erhåller bara en del av pengen. I verkligheten står många skolor och
förskolor inför besparingar 2018 eftersom man med största sannolikhet inte får
lika mycket netto i höjd barn- och elevpeng som man får i ökade
personalkostnader. Barn i behov av särskilt stöd, för vilka förskolor och skolor
får ett tilläggsbelopp som bara täcker en del av merkostnaden, riskerar återigen
att hamna i kläm.
Budgeten för Utbildningsnämnden är framtagen baserat på den budget som den
styrande koalitionen antog i kommunfullmäktige. Moderaternas budget, som
inte antogs av den styrande koalitionen, innebar en omfördelning av medel så
att Utbildningsnämnden skulle ha haft större ekonomiska resurser för satsning
på förskola och skola.
Vi har i åratal framfört behovet av mätbara och tydliga mål för att budgeten ska
vara med och skapa en positiv utveckling i kommunens skolor och förskolor.
Som exempel kan nämnas bristen avseende en av nämndens viktigaste mål
3.2.1 ”Alla elever når målen för sin utbildning”. Här borde exempelvis anges
att andelen elever som når målen ska öka årligen och ett tydligt målvärde på
100%.
Den styrande koalitionens budget redovisas på annat sätt en den löpande
ekonomiska uppföljningen. Det skapar en låg transparens. Vi uppmanar till
högre transparens så att invånarna i Upplands-Bro enkelt kan se vart deras
skattepengar går och vart de inte går.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-12-19

Fortsättning på § 84

Protokollsanteckning
Liberalerna tillåts lämna följande protokollsanteckning.
”Målen i budget är fortfarande i stor utsträckning otydliga, och därmed mycket
svåra att utvärdera. Liberalerna har länge efterlyst mätbara och tydliga mål för
utvecklingen i kommunens skolor och förskolor.
Särskilt anmärkningsvärt finner vi att nämndens kanske viktigaste mål - ”Alla
elever når målen för sin utbildning” - saknar målvärden för samtliga
indikatorer. Det gäller även målet ”Alla elever är behöriga till nationellt
program på gymnasiet”.
Målvärdena på samtliga indikatorer ska vara 100%, och en årlig ökning av
uppfyllelsegraden bör preciseras.”

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 85

Sammanträdesdatum:

2017-12-19

Förlängt tillfälligt tillägg av
godkännande för Säbyholms förskolor
AB
Dnr UN 17/0181

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar om ett förlängt tillfälligt tillägg av godkännande
för Säbyholms förskolor AB till och med utgången av augusti 2019.

Sammanfattning
Säbyholms förskolor AB fick den 21 oktober 2014 (UN § 64) godkännande om
att bedriva en fristående förskola i området Säbyholm utanför Bro. Den 5 maj
2015 (UN § 42) beviljades Säbyholms förskolor AB att bedriva
förskoleverksamhet i tillfälliga lokaler, en paviljong anpassad för max 20 barn.
Säbyholms förskolor AB ansöker nu om en förlängning av sitt tillfälliga
godkännande.
Förskolan ska framöver bedrivas i befintliga lokaler som renoveras – före detta
Naturbruksgymnasiet, men på grund av förseningar när det gäller detaljplanen
för området kring förskolan har detta försenats. Utbildningskontoret bedömer
att det tillfälliga godkännandet kan gälla till och med utgången av augusti
2019.

Beslutsunderlag
•

Tillfälligt tillägg av godkännande för Säbyholms förskolor AB, UN §
42 den 5 maj 2015

•

Ansökan om förlängning av tillfälligt godkännande den 8 december
2017

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Säbyholms förskolor AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

§ 86

2017-12-19

Rapporter
1. Temaärende
•

Redovisning av öppna förskolans verksamhet.

2. Redovisning av politikerbesök.

3. Kontorschefens rapport
•
•
•
•

Olyckor och tillbud i förskolor och skolor
Kvalitetsgranskning av förskolans värdegrundsarbete
Öppna jämförelser grundskola 2017
Salsa-värde 2017

4. Ekonomisk rapport december 2017
•

Utbildningschefen redovisar det ekonomiska läget.

5. Balanslista
•

Justerandes sign

Balanslista per den 19 december 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 87

Sammanträdesdatum:

2017-12-19

Delegationsbeslut
1. Beslut om resa utanför Sverige men inom EU. Resa till Norge med
syfte att skaffa kontakter för ett fortsatt internationaliseringsarbete.

2. Tillförordnad rektor Bergaskolan 2017-11-30 -- 2017-12-05.

3. Beslut om fritidshemsplats enligt 14 kap 7 § skollagen,
Finnstaskolan (två beslut), Råbyskolan (ett beslut).

4. Beslut om uppskjuten skolplikt enligt 7 kap 10 § skollagen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 88

Sammanträdesdatum:

2017-12-19

Anmälningar

1. Antagande av detaljplan för Trädgårdsstaden etapp 1, i Bro, nr
1302

2. Protokoll Utbildningskontorets Samverkansgrupp, 2017-10-20

3. Statsbidrag för ökad undervisningstid i svenska eller svenska som
andraspråk för nyanlända elever i grundskolan för höstterminen
2017

4. Revisionsrapport: Intern kontroll inom Utbildnings- och
Socialnämnden

5. Tekniska nämndens beslut § 57 - Beslut om remiss – förslag till
namnpolicy

6. Kommunfullmäktiges beslut § 147 - Val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden efter Josephine-Charlotte Halvarsson (MP)

7. Kommunfullmäktiges beslut § 145 - Budget 2018

8. Protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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