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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2018-09-25

Plats och tid

Ekhammarskolan, 2018-09-25 15:00 - 18:20

Ajournering

15:46-16:05, 17:01- 17:06

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Rolf Nersing, ordförande (S)
Kaj Bergenhill, 2:e vice ordförande (M)
Björn-Inge Björnberg (S)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Kerstin Molander (M)
Kerstin Krantz Dürhagen (MP)
Johan Tholander (SD)

Anna-Maj Lilly (KD)
Björn Elfvelin (M)
Sven-Inge Nylund (S) §§ 46-54
Lilja Johansson Lindfors (S)
Christian Kronsell (S) §§ 44-45
Närvarande ersättare

Khursid Chowdhury (V)
Christian Kronsell (S) §§ 46-52
(temaärende, balanslista,
utbildningschefens rapport)
Övriga deltagare

Kaj Söder, utbildningschef
Jesper Sjögren, stabschef utbildningskontoret
Peter Ottosson, controller
Magnus Persson, verksamhetschef skola, § 52 (temaärende)
Lisa Coudek, projektledare, § 52 (temaärende)
Lena Hjukström, rektor Ekhammarskolan § 52 (temaärende)
Karin Haglund, nämndsekreterare
Kaj Bergenhill (M)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2018-10-02
kl. 15:30

Paragrafer

§§ 44 - 54

Underskrifter

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

Karin Haglund

Ordförande

Rolf Nersing (S)

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

..................................................................
Justerare

Kaj Bergenhill (M)

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Datum för anslags uppsättande:

2018-10-02

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Karin Haglund

2018-10-23
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 44

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Ändrade sammanträdestider för
utbildningsnämnden i oktober och
november 2018
Dnr UN 18/0124

Beslut
Ändrade sammanträdestider i oktober 2018 och november 2018 för
utbildningsnämnden, dess arbetsutskott samt beredning, fastställs enligt
utbildningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Med hänsyn till senareläggning av det första sammanträdet för
utbildningsnämnden efter sommaruppehållet 2018 finns behov av justering av
tider för kommande sammanträdestider i oktober och november 2018.
Utbildningskontoret föreslår följande ändringar:
Nämndsammanträdet den 9 oktober 2018 utgår och sammanträdet den 27
november 2018 tidigareläggs till den 13 november 2018.
Beredningen den 2 oktober 2018 utgår och i november tidigareläggs dag för
beredning från den 20 november till den 6 november 2018.
Arbetsutskottets sammanträde den 2 oktober 2018 utgår och sammanträdet den
20 november flyttas till samma dag som beredningen den 6 november 2018.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2018.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Samtliga ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 45

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Riktlinjer för uppföljning av närvaro och
skolplikt
Dnr UN 18/0120

Beslut
1. Utbildningskontorets förslag till riktlinjer för uppföljning av närvaro
och skolplikt godkänns. Riktlinjerna gäller tillsvidare.
2. Skolpliktsriktlinjer beslutade i Utbildningsnämnden den 22 september
2015, § 78 upphävs i och med beslut enligt punkt 1.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har bedömt att riktlinjer för att följa upp närvaro och
skolplikt i Upplands-Bro behöver förtydligas. På grund av flera nya
bestämmelser i skollagen gällande skolplikt och rätt till utbildning föreslås nya
riktlinjer och de tidigare riktlinjerna föreslås upphävas.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2018.

•

Utbildningskontorets förslag på riktlinjer för uppföljning av närvaro
och skolplikt den 3 september 2018.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 46

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Nybyggnad tillagningskök
Dnr UN 18/0125

Beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen av nybyggnad av
tillagningskök på Brunnaskolan och ger ett uppdrag till
Utbildningskontoret att teckna ett förstudieavtal med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB.
2. Utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen av nybyggnad av
tillagningskök på Bergaskolan och ger ett uppdrag till
Utbildningskontoret att teckna ett förstudieavtal med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB.

Sammanfattning
Med tanke på bostadsprognosen och befolkningstillväxten i Kungsängen räcker
inte nuvarande skolplatser till. Detaljplanearbete med att tillåta ännu fler
bostäder i Brunna park-, Örnäs-, Norrboda- och Vibyområdet pågår.
Många åtgärder görs för effektiv lokalanvändning. För att kunna möta den
efterfrågan som blir av skol och förskolelokaler måste vi också bygga nytt och
bygga till. Köken i förskolor och skolor byggs successivt om från
mottagningskök till tillagningskök.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2018

•

Behovsanalys utbyggnad Bergaskola

•

Behovsanalys utbyggnad Brunnaskola

•

Utbildningskontorets ramprogram för förskolor och skolor

Beslutet skickas till:

Justerandes sign

•

Upplands-Bro kommunfastigheter AB

•

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 47

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Revidering av Regler och taxor
Dnr UN 18/0117

Beslut
Utbildningskontorets förslag till revidering av Regler och taxor för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun godkänns med
följande tillägg på sida sex enligt följande:
”Stängningen av förskola, skola och fritidshem bör samordnas mellan de olika
verksamheterna för att underlätta för vårdnadshavare”

Förslag till beslut
Utbildningskontorets förslag till revidering av Regler och taxor för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) m.fl. föreslår att utbildningskontorets reviderade skrift ”Regler
och taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro
kommun” godkänns med tillägg enligt följande på sidan sex, under rubriken
”1.2 Öppethållande”:
”Stängningen av förskola, skola och fritidshem bör samordnas mellan de olika
verksamheterna för att underlätta för vårdnadshavare”

Sammanfattning
Utbildningsnämnden antog den senaste versionen av regler och taxor för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun den 30
maj 2017 UN § 40. För att kommunens regler och taxor ska hållas aktuell bör
dessa ses över och revideras, förslagsvis årligen eller när behov uppstår.
I Utbildningskontorets förslag till revidering finns bland annat ett förtydligande
kring antal planeringsdagar inom fritidshemmen, inaktuellt belopp för maxtaxa
är borttaget samt en felaktig hänvisning till kommunens webbplats är struken.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Förslag till revidering av regler och taxor den 3 september 2018

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2018

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Fortsättning § 47

Beslutsgång
Rolf Nersing (S) m.fl. yrkar på godkännande av utbildningskontorets
reviderade skrift om regler och taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg, med ett tillägg gällande samordning vid planering av stängningsdagar
för förskola, skola och fritidshem.
Ordföranden finner därefter att det inte finns någon som yrkar på
utbildningskontorets förslag till beslut utan denna ändring och finner således att
det bara finns ett förslag till beslut. Ordföranden finner att utbildningsnämnden
beslutar enligt Rolf Nersings (S) förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 48

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Förslag på policy för arbetet med
internationella kontakter
Dnr UN 18/0003

Beslut
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta
utbildningskontorets förslag på Policy för arbetet med internationella kontakter
med följande ändringar: Under rubriken 2 ”Syfte och mål”, stryks hela texten i
stycke tre och under rubriken ”3. Principer för arbetet”, ändras ordet
”tjänstemän” till ordet ”tjänstepersoner”

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets förslag på policy för
arbetet med internationella kontakter.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) m.fl. föreslår följande ändringar i dokumentet ”Policy för
arbetet med internationella kontakter”:
1. Under rubriken 2 ”Syfte och mål”, på sidan tre, stryks hela texten i
stycke tre, ”Vi är övertygade om att våra politiker och tjänstepersoner
har mycket kunskap och erfarenheter att dela med sig av men vi är
också ödmjuka inför det faktum att vi har mycket att lära av andra för
att utveckla våra verksamheter”
2. Under rubriken ”3. Principer för arbetet” på sidan fyra, ändras ordet
”tjänstemän” till ordet ”tjänstepersoner”.
Rolf Nersing (S) m.fl. föreslår vidare att utbildningsnämndens förslag till beslut
revideras enligt följande:
”Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta
utbildningskontorets förslag på policy för arbetet med internationella
kontakter”

Sammanfattning
I september 2017 fick Utbildningsnämnden i uppdrag av Kommunfullmäktige
att utarbeta en policy för internationalisering.
I januari 2018 skickades ett förslag på policy för arbetet med internationella
kontakter ut till samtliga nämnder.
Efter inkomna synpunkter har nu ett omarbetat förslag på policy utarbetats av
Utbildningskontoret.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8 (18)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Fortsättning § 48

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2018

•

Policy för arbetet med internationella kontakter

Beslutsgång
Rolf Nersing (S) m.fl. yrkar på ändringar i ”Policy för arbetet med
internationella kontakter” genom att stryka stycke tre under rubrik 2 samt byta
ut ordet ”tjänstemän” till ”tjänstepersoner” under rubriken 3. Rolf Nersing (S)
m.fl. yrkar även på en ändrad lydelse av utbildningskontorets förslag till beslut.
Ordföranden finner att ingen har yrkat på utbildningskontorets ursprungliga
förslag till beslut och finner därmed att det endast finns ett förslag till beslut
som innehåller både ändrad lydelse av förslag till beslut samt ändring i
dokumentet ”Policy för arbetet med internationella kontakter”.
Utbildningsnämnden fattar beslut i enlighet med sistnämnda förslag till beslut.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 49

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Uppräkning av programpriser och
strukturtillägg inom gymnasieskolan
2019
Dnr UN 18/0110

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner Storsthlms framtagna förslag till gemensam
prissättning för gymnasieskolan 2019.

Sammanfattning
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta
om eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt
fastställd beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning.
Storsthlms styrelse föreslår att både programpriserna för nationella program
och strukturtillägget räknas upp med 1,8 procent inför 2019.

Beslutsunderlag
•
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2018
Förslag till programpriser och strukturtillägg 2019

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Storsthlm

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 50

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Budget 2019
Dnr UN 18/0126

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för underlaget och sänder det vidare för politisk
beredning.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har gjort ett budgetförslag för 2019 med utgångspunkt från
Kommunstyrelsens direktiv och den preliminära ramen.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2018

•

Budgetförslag Utbildningsnämnden 2019

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 51

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Verksamhetsrapport augusti 2018
Dnr UN 18/0127

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets verksamhetsrapport augusti
2018 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har skrivit en verksamhetsrapport per 31 augusti med
helårsprognos för ekonomin.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2018

Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Björn Elfvelin (M) och Nawal AlIbrahim (L) deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 52

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Rapporter

1. Temaärenden:
•

Presentation av ny verksamhetschef skola, Magnus Persson.

•

Presentation av Stockholmsenkäten, Lisa Coudek

•

Presentation av Ekhammarskolan, Lena Hjukström

2. Balanslista per den 11 september 2018

3.

Utbildningschefens rapport september 2018
•

Investeringshantering 2018

•

Obligatorisk lovskola

•

Försteförskollärare i förskolan

•

Studie om lärares autonomi

•

Utbildningsnämndens kvalitetsdag den 14 november 2018

4. Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 53

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Delegationsbeslut

1. Korrigerat beslut om tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret
2018-07-02 -- 2018-08-17.
2. Beslut om tilläggsbelopp hösttermin 2018.
3. Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 2018-09-06 och
2018-09-12.
4. Beslut om elev ska läsa ämnen eller ämnesområden.
5. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola utom
kommunen.
6. Beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunal grundskola.
7. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola.
8. Beslut om tilläggsbelopp för barn i fristående förskola.
9. Beslut om fritidshemsplats enligt Skollagen 14 kap 7§.
10. Beslut om mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap 5§ Skollagen.
11. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola utom
kommunen.
12. Beslut om tilläggsbelopp för barn i kommunal förskola.
13. Beslut om fritidshemsplats enl. skollagen 14 kap 7§.
14. Beslut om mottagande i grundsärskolan.
15. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående skola utom kommunen.
16. Nytt beslut gällande ansökan om tilläggsbelopp utifrån extraordinära
stödinsatser efter att Förvaltningsdomstolen i Stockholm upphävt
utbildningsnämndens tidigare beslut.
17. Beslut om tilläggsbelopp höstterminen 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14 (18)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

18. Beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunal grundskola.
19. Beslut om tilläggsbelopp höstterminen 2018 för barn i fristående skola.
20. Beslut om mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap 5§ skollagen.
21. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående gymnasieskola utom
kommunen.
22. Beslut om fritidshemsplats enligt skollagen 14 kap 7§.
23. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola utom
kommunen.
24. Beslut om tilläggsbelopp för barn i kommunal förskola.
25. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående gymnasieskola utom
kommunen.
26. Beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunal grundskola.
27. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola.
28. Beslut om uppskjuten skolplikt.
29. Beslut om fritidshemsplats enligt 14 kap 7§ skollagen .
30. Beslut om uppskjuten skolplikt.
31. Mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap 5§ skollagen.
32. Beslut tilläggsbelopp i kommunal grundskola.
33. Beslut om tilläggsbelopp för barn i specialförskola utom kommunen.
34. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola och
gymnasium utom kommunen.
35. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående gymnasieskola utom
kommunen.
36. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundsärskola utom
kommunen.
37. Beslut om tilläggsbelopp för elev i grundsärskola utom kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

38. Beslut om tilläggsbelopp för barn i förskola.
39. Utökad barngrupp för pedagogisk omsorg Soloskur.
40. Redovisning av vidtagna åtgärder efter kvalitetsgranskning av
huvudmannens styrning av gymnasieskolan .
41. Beslut om att utse dataskyddsombud – sänt till Datainspektionen.
42. Protokoll utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-04.
43. Kapacitetsbeslut förskolor VT19.
44. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående grundsärskola utom
kommunen.
45. Delegationsbeslut: Resa utanför Sverige men inte utanför EU,
Tyskland.
46. Tillförordnad rektor för Bergaskolan 2018-05-22--2018-05-25.
47. Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 2018-08-29 -- 201808-31.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16 (18)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 54

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Anmälningar

1. Kommunfullmäktiges beslut § 58 - Förslag till utvecklingsprogram för
Gröna dalen.
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträden den 16 maj Årsredovisning 2017.
3. Kommunfullmäktiges beslut § 77 - Val av ny ersättare i
utbildningsnämnden efter Josephine- Charlotte Halvarsson (MP).
4. Kommunfullmäktiges beslut § 76 - Val av ny ledamot till
Utbildningsnämnden efter Anitha Nygårds (SD).
5. Kommunfullmäktiges beslut § 75 - Entledigande av Anitha Nygårds
(SD) från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i utbildningsnämnden.
6. Kommunfullmäktiges beslut § 83 - Entledigande av Johan Tireland
(SD) från sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.
7. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj
2018 - Förslag till riktlinjer för hantering av arkiv.
8. Protokoll utbildningskontorets Samverkansgrupp, 2018-05-25.
9. Kommunstyrelsens beslut § 98 - Lokalresursplan 2018–2022.
10. Kommunstyrelsens beslut § 99 - Beställning förstudie ombyggnad
Furuhällshuset.
11. Kommunstyrelsens beslut § 100 - Ansökan om medel ur sociala
investeringsfonden.
12. Kommunstyrelsens beslut § 105 - Budgetdirektiv 2019.
13. Dom i mål 16753–17, gällande överklagan av beslut om tilläggsbelopp
Källskolan, rätten upphäver besluten.
14. Uppföljningsbeslut: Huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de
nationella målen.
15. Revisionsrapport samt revisionsskrivelse.
16. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 37 - Upphandling för långtidshyra
av sporthall anpassad för handboll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

17. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 38 - Förslag om ny verksamhet
Aktis - en verksamhet som syftar till att låta barn utföra aktiviteter
under den tid de spenderar på fritidshem.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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