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§ 17 Fastställande av dagordning 
 Dnr UN 22/0488 

Beslut 

Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna – Rätt till avgiftsfria arbetskläder 

och arbetsskor för personal inom förskola läggs till på dagordningen som § 23. 

Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna – Campus Ekhammar läggs till på 

dagordningen som § 24. 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs. 
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§ 18 Verksamhetsberättelse 2022 - 
Utbildningsnämnden 
 Dnr UN 23/0007 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets verksamhetsberättelse för 

2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Navdeep Singh Bhatia (SD) och Göran Boklint (SD) deltar inte i beslutet. 

Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S) och Kristian Cronsell (S) deltar inte 

i beslutet och tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet av 

paragrafen. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2022. 

Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten under året i förhållande till 

fastställda mål och budgeterade medel. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2023 

• Verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2022, med uppföljning 

av intern kontrollplan för 2022 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets verksamhetsberättelse för 

2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 

och att utbildningsnämnden beslutar enligt detta. 

Protokollsanteckning 

Rolf Nersing (S) lämnar, för Socialdemokraternas räkning, följande 

protokollsanteckning: 

"Vi socialdemokrater ser med oro att resultaten har sjunkit markant i årskurs 9 

och att färre elever är behöriga till ett gymnasieprogram. Vi anser att 

professionen behöver stärkas och att alla elever får det stöd som krävs. Vi 

noterar också att studie-ron ligger kvar på samma låga nivå trots Alliansen 

fokus på trygghet, här behöver det göras mer. Alla elever ska nå så långt som 
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möjligt och vara behöriga till ett gymnasieprogram. Det är dags att ta fram ett 

skolutvecklingsprogram så vi kan vända utvecklingen. Gällande Upplands-

Bromodellen som avslutades efter vårterminen så har nämnden fortfarande inte 

fått någon utvärdering trots att alliansen vid flera nämndsammanträden sagt att 

nästa gång kommer den. Alliansen skrev i budgeten att 

resursfördelningsmodellen skulle fortsätta att utredas men i 

verksamhetsberättelsen står det inte ett ord om hur utredningen har gått framåt. 

Under hela mandatperioden har alliansen sagt att snart så kommer det en ny 

resursfördelning men nu verkar utredningen ha hamnat i papperskorgen. 

Avtalet om skolskjuts gick ut under 2022 och skulle upphandlas på nytt men 

nämns inte heller i verksamhetsberättelsen." 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 19 Plan för intern styrning och kontroll - 
2023 

 Dnr UN 22/0004 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar utbildningskontorets förslag på kontrollområden för 

intern kontroll år 2023. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har tagit fram ett förslag på intern plan för styrning och 

kontroll för 2023. Områdena som ingår i internkontrollplanen för år 2023 är 

betygssättning, studiehandledning på modersmål, beslut om svenska som 

andraspråk samt skolpliktsbevakning. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2023 

• Plan för intern styrning och kontroll 2023 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar utbildningskontorets förslag på kontrollområden för 

intern kontroll år 2023. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 

och att utbildningsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 20 Utreda införandet av en 
läxläsningscheck i Upplands-Bro kommun 
 Dnr UN 23/0044 

Beslut 

Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att utreda möjligheterna 

att införa en check för läxläsning i kommunen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S) och Kristian Cronsell (S) reserverar 

sig till förmån för eget förslag och lämnar en reservationsmotivering som 

återfinns i slutet av paragrafen. 

Karin Skärlund (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 

I Upplands-Bro kommun är det idag skolan, skolans personal och fritidshem 

som bedriver läxläsningshjälp. Frågan har lyfts om andra aktörer skulle kunna 

bedriva läxläsningshjälp i kommunen. Det finns idag både 

frivilligorganisationer och företag som erbjuder den typen av tjänster. Utifrån 

denna frågeställning har frågan möjligheten att införa en läxläsningscheck 

ställts. Principen med en check för läxläsning skulle kunna liknas vid den 

check som kommunen sedan några år prövat för kulturskolan. 

Utredningen presenteras på utbildningsnämndens sammanträde den 5 

september 2023. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2023 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att utreda möjligheterna 

att införa en check för läxläsning i kommunen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Björn-Inge Björnberg (S) yrkar på avslag. 

Rolf Nersing (S), Kristian Cronsell (S) och Karin Skärlund (V) instämmer i 

Björn-Inge Björnbergs (S) avslagsyrkande.  

Göran Boklint (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 

Björn-Inge Björnbergs (S) avslagsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot 

varandra och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 

Votering begärs och genomförs. ”Ja” innebär en röst på liggande förslag och 

”nej” innebär en röst på Björn-Inge Björnbergs (S) avslagsyrkande. 

Ordförande finner att sju ledamöter röstat ”ja” och att fyra ledamöter röstat 

”nej”. Ordförande finner därmed att utbildningsnämnden beslutar enligt 

liggande förslag. 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Rolf Nersing (S)  X  

Björn-Inge Björnberg (S)  X  

Kristian Cronsell (S)  X  

Paul Gustafsson (M) X   

John Lucero (M) X   

Navdeep Singh Bhatia (SD) X   

Göran Boklint (SD) X   

Karin Skärlund (V)  X  

Ingvar Landälv (KD) X   

Nawal Al-Ibrahim (L) X   

Jennie Rinaldo (C) X   

Reservationsmotivering 

Rolf Nersing (S) lämnar, för Socialdemokraternas räkning, följande 

reservationsmotivering: 

"Vi socialdemokrater anser att det inte behöver utredas. Det finns redan 

Statsbidrag för läxhjälp som organisationer kan ansöka om. Tyvärr var det flera 

organisationer som fuskade med statsbidraget. För att minimera risken skulle vi 

också behöva bygga upp en stor kontrollapparat. Att lägga ut läxläsningsstöd 

utanför skolan ger inte de effekter för de elever som har behov av extra träning 

då fler samlade insatser krävs för effektiva resultat. Vi anser att det är bättre att 
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vi utvecklar och förstärker våra egna insatser med extra träning, läxläsningen 

utvecklas med andra evidensbaserade insatser." 
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§ 21 Genomlysning av de kommunala 
högstadieskolorna 
 Dnr UN 23/0045 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att göra en 

genomlysning av Hagnässkolan och Ekhammarskolan, motsvarande 

den som genomfördes på Broskolan höstterminen 2022. 

2. Rapporterna lämnas på utbildningsnämndens sammanträde den 5 

september 2023 eller tidigare om möjligt. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret lät under hösten genomföra en genomlysning av 

Broskolan (årskurs 7-9). Genomlysningen genomfördes av en oberoende 

konsult utifrån observationer och uppgifter som fanns på utbildningskontoret. 

Den efterföljande rapporten visade på omfattande brister inom områdena 

struktur, kultur och ledarskap. I syfte att utreda huruvida det finns 

gemensamma övergripande brister när det gäller struktur, kultur och ledarskap 

i kommunens högstadieskolor och för att skapa förutsättningar för att arbeta 

med referensskolor i kommunen, föreslås utbildningsnämnden ge 

utbildningskontoret i uppdrag att göra en genomlysning av Hagnässkolan och 

Ekhammarskolan.  

 

Rapporterna för respektive skola presenteras på utbildningsnämndens 

sammanträde den 30 maj 2023.   

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2023 

• Genomlysning Broskolan HT 22 den 14 november 2022 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att göra en genomlysning 

av Hagnässkolan och Ekhammarskolan, motsvarande den som genomfördes på 

Broskolan höstterminen 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Nersing (S) yrkar på att följande beslutspunkt ska läggas till: 

”Rapporterna lämnas på utbildningsnämndens sammanträde den 5 september 

2023 eller tidigare om möjligt.” 

Navdeep Singh Bhatia (SD) yrkar bifall till liggande förslag med Rolf Nersings 

(S) tilläggsförslag. 
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Paul Gustafsson (M) yrkar bifall till liggande förslag med Rolf Nersings (S) 

tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 

med Rolf Nersings (S) tilläggsförslag, och att utbildningsnämnden beslutar 

enligt detta. 
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§ 22 Upphandling av verksamhetssystem för 
utbildningskontoret 
 Dnr UN 23/0046 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner upphandlingsdokument för 

upphandling av verksamhetssystem till utbildningskontoret.  

2. Paragrafen justeras torsdagen den 9 mars 2023 kl. 10:00. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun avser att upphandla ett nytt verksamhetssystem. 

Systemet ska omfatta administrativt arbete inom förskola, grundskola, 

gymnasium och kommunal vuxenutbildning.  

Upphandlingen sker enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. 

Avtalsperioden är 10 år med planerad avtalsstart den 1 juni 2024. Värdet på 

upphandlingen överstiger 5 miljoner kronor. Enligt delegationsordningen ska 

upphandlingar med ett totalt värde på över 5 miljoner kronor tas upp i nämnd 

för beslut. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2023 

• Upphandlingsdokument för upphandling av verksamhetssystem till 

utbildningskontoret (läskopia) den 15 februari 2023 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner upphandlingsdokument för 

upphandling av verksamhetssystem till utbildningskontoret.  

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) yrkar på att den andra beslutspunkten ändras till: 

”Paragrafen justeras torsdagen den 9 mars 2023 kl. 10:00” 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 

med Paul Gustafssons (M) ändringsförslag, och att utbildningsnämnden 

beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
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• Upphandlingsenheten 
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§ 23 Ledamotsinitiativ från 
Socialdemokraterna – Rätt till avgiftsfria 
arbetskläder och arbetsskor för personal inom 
förskola 
 Dnr UN 23/0091 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att överlämna ledamotsinitiativet till 

utbildningskontoret för vidare beredning. 

Sammanfattning 

Den 7 mars 2023 inkom ett ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna genom 

Rolf Nersing (S) med följande innehåll: 

”Socialdemokraterna vill att personal inom förskola ska ha rätt till avgiftsfria 

arbetskläder och arbetsskor.  

Det är kommunen som arbetsgivaren som bestämmer om den ska tillhandahålla 

arbetsskor. Inom många yrken är arbetskläder och skor en självklarhet. 

Socialdemokraterna anser att det ska vara så även inom förskolan. Det finns en 

rad goda exempel från andra kommuner att ta del av och få råd från om hur det 

praktiskt ska gå till. En del kommuner har valt att kommunen köpt in 

arbetsskor och andra har en modell där personalen får ett särskilt skobidrag att 

själva handla för. 

Inom förskolan har vi 312 tillsvidareanställda, i dessa anställningar ingår 

barnskötare, förskollärare och även kökspersonal.  

 

Om man tex räknar på:  

2 000 kr/per person per år blir det 624 000 kronor för förskolan.  

2 500 kr/per person per år blir det 780 000 kronor för förskolan.  

Socialdemokraterna yrkar 

Att Utbildningschefen får i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag till en 

modell för hur Upplands-Bro kommun ska erbjuda personal inom förskolan 

kostnadsfria arbetsskor.    

I uppdraget ligger att kommunen ska erbjuda personal inom förskola skor 

senast hösten 2023.” 

Beslutsunderlag 

• Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna – Rätt till avgiftsfria 

arbetskläder och arbetsskor för personal inom förskola den 7 mars 2023 
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Initiativrättstagarens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningschefen i uppdrag att skyndsamt 

ta fram ett förslag till en modell för hur Upplands-Bro kommun ska erbjuda 

personal inom förskolan kostnadsfria arbetsskor. I uppdraget ligger att 

kommunen ska erbjuda personal inom förskola skor senast hösten 2023. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) yrkar på att ledamotsinitiativet överlämnas till 

utbildningskontoret för vidare beredning. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Paul Gustafssons 

(M) förslag, och att utbildningsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 

• Utbildningschefen 
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§ 24 Ledamotsinitiativ från 
Socialdemokraterna – Campus Ekhammar 
 Dnr UN 23/0092 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att överlämna ledamotsinitiativet till 

utbildningskontoret för vidare beredning. 

Sammanfattning 

Den 7 mars 2023 inkom ett ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna genom 

Rolf Nersing (S) med följande innehåll: 

”Socialdemokraterna i Upplands-Bro presenterade år 2018 förslaget Campus 

Ekhammar. En plats där skolverksamheter möts i syftet att bidra till en hållbar 

framtid, anpassad efter dagens pedagogik och lärmiljöer för våra elever. 

Vår tanke är ett Campus som förutom grundskola, fritids och grundsärskola 

innefattar förslaget en samlad gymnasie- och vuxenutbildning. Vi vill även se 

vilka förutsättningar som finns för att starta en egen gymnasiesärskola. 

Elever och personal arbetar idag i nerslitna lokaler med dålig ventilation. 

Förutom en uppenbart undermålig arbetsmiljö för personal och elever innebär 

det både kapitalförstöring och stort slöseri med våra skattepengar. Att samla 

verksamheterna skulle i sin tur öka förutsättningarna för bättre samverkan 

mellan grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning. Gemensamma 

arenor och gemensamma uppdrag ger ökad effektivitet, bättre service, 

förutsättningar till utveckling och högre måluppfyllelse. 

I samband med byggande av Campus Ekhammar ska också Kulturskolans 

verksamhet ses över och åtgärder vidtas så att verksamheten kan växa och 

utvecklas.  

Inledningsvis behöver vi ta ett helhetsgrepp över utvecklingen av Korsängen i 

Kungsängen för en hållbar och funktionell planering och kopplingen till Gröna 

dalen. Där efter kan området delas in i etapper och ta fram planförslag - 

upprätta detaljplan/er.” 

 

Socialdemokraterna yrkar 

Att utbildningschefen får i uppdrag att ta initiativ och inleda arbetet för ett 

Campus Ekhammar.” 
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Beslutsunderlag 

• Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna – Campus Ekhammar den 7 

mars 2023 

Initiativrättstagarens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att ta initiativ och inleda 

arbetet för ett Campus Ekhammar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) yrkar på att ledamotsinitiativet överlämnas till 

utbildningskontoret för vidare beredning. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Paul Gustafssons 

(M) förslag, och att utbildningsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 

• Utbildningschefen 
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§ 25 Rapporter 
 Temaärende 

• Öppna jämförelser - Grundskola 2022 

• Utbildningschef Fredrik Nordvall redovisar statistik rörande 

kommunens skolresultat. 

Utbildningschefens rapport 

• Kort uppdatering om nya rekryteringar 

• Information om tillsynsuppdrag 

 

 

 

  



  

PROTOKOLL 19 (20)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2023-03-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 26 Delegationsbeslut 
1. Beslut om plats i språkspår grundskola, Finnstaskolan 

 Dnr UN 22/0282 

  

2. Brådskande ordförandebeslut - Utökning av verksamhet fristående 

förskola, Jensen Education School AB 

 Dnr UN 22/0299 

  

3. Beslut om tilläggsbelopp, 2023/15 

 Dnr UN 22/0496 

  

4. Beslut om tilläggsbelopp, 2023/17 

 Dnr UN 22/0497 

  

5. Beslut om tilläggsbelopp, 2023/16 

 Dnr UN 22/0498 

  

6. Beslut om tilläggsbelopp, 2023/14 

 Dnr UN 22/0499 

  

7. Beslut om tilläggsbelopp, 2023/19 

 Dnr UN 22/0501 

  

8. Beslut om tilläggsbelopp, 2023/18 

 Dnr UN 22/0502 

  

9. Delegationslista - Beslut om skolskjuts för januari 2023 

 Dnr UN 23/0001 

  

10. Beslut om tilläggsbelopp 2023, Mellansjö skola@Beslut om tilläggsbelopp 

2023/22 

 Dnr UN 23/0027 

  

11. Beslut om plats i språkförskolegrupp, Råby förskola 

 Dnr UN 23/0028 

  

12. 20230201_Skannad_via_email105420_2-2.pdf@Beslut om tilläggsbelopp, 

2023/21 

 Dnr UN 23/0033 

  

13. Beslut om tilläggsbelopp, 2023/24, Mellansjö skola 

 Dnr UN 23/0038 

  

 

 

  



  

PROTOKOLL 20 (20)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2023-03-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 27 Anmälningar 
1. Inbjudan från SKR -  Hedersrelaterat våld och förtyck – tidigt 

förebyggande insatser den 23 mars 2023 

 Dnr SN 23/0012 

  

2. Skolverkets dag om skolans digitalisering 2023 

 Dnr UN 23/0023 

  

 

 

 


