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§§ 21 - 32
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Kaj Bergenhill (M)
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 21

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Utredning om rätten till
fritidshemsplacering och skolskjuts
Dnr UN 16/0060

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets utredning med förslag
till ändring av bedömning när det gäller rätt till fritidshemsplacering i
kombination med skolskjuts i Upplands-Bro kommun.
__________

Sammanfattning
Utbildningskontoret har utrett möjligheten att bevilja skolskjuts trots att eleven
deltar i fritidshemsverksamhet och att därmed ändra kommunens riktlinjer och
handläggning i dessa frågor.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2016.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 22

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Ändring av riktlinjer för skolskjuts
Dnr UN 16/0059

Beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets ändring av riktlinjer för
skolskjuts i Upplands-Bro. Ändringarna gäller tillsvidare för all
skolskjutsverksamhet från och med den 12 april 2016. Riktlinjerna tillämpas
för första gången på ansökningar om skolskjuts inför läsåret 2016/2017.
__________

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets ändring av riktlinjer för
skolskjuts i Upplands-Bro kommun. Ändringarna gäller tillsvidare för all
skolskjutsverksamhet från och med den 12 april 2016.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) föreslår att Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets
förslag till beslut med revideringen att: Ändringarna gäller tillsvidare för all
skolskjutsverksamhet från och med den 12 april 2016. Riktlinjerna tillämpas
för första gången på ansökningar om skolskjuts inför läsåret 2016/2017.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har bedömt att riktlinjerna för skolskjuts i Upplands-Bro
kommun behöver förtydligas. Den främsta anledningen till detta är att
avståndet för rätt till skolskjuts för elever i årskurs 7-9 behöver skärpas samt att
rätten till skolskjuts för elever inskrivna i fritidshem förtydligas.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2016

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Ordförande finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt Rolf
Nersing (S) förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 23

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Ändring av godkännande – förskolan
Fjärilen
Dnr UN 16/0061

Beslut
Utbildningskontorets förslag på ändring av godkännande för förskolan Fjärilen
gällande antal barn och lokaler antas.
__________

Sammanfattning
Den fristående förskolan Fjärilens lokaler har förändrats, därför behöver
godkännandet för Mubarak Utbildning AB ändras. I och med att två
förskoleavdelningar kan öppna på Fjärilsstigen 4 bedömer
Utbildningskontorets utredare, med underlag från Bygg- och miljöavdelningen,
att förskolan Fjärilen kan ta emot 38 barn fördelat på två avdelningar. Det
gäller under förutsättning att Mubarak Utbildning AB av Bygg- och
miljönämnden bedöms kunna bedriva verksamhet i lokalerna samt att de i
övrigt följer de krav som ställs gällande personaltäthet och att barngrupperna
har en lämplig sammansättning och storlek och i övrigt erbjuds en god miljö.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förskolan Fjärilen
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 24

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Nya ansökningshandlingar för att starta
fristående förskola
Dnr UN 16/0063

Beslut
Utbildningsnämnden ersätter riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för
fristående förskola och pedagogisk omsorg med Utbildningskontorets nya
ansökningshandlingar med tillhörande informationsblad för att starta fristående
förskola.
__________

Sammanfattning
Utbildningskontoret har tagit fram nya ansökningshandlingar för att starta
fristående förskola i Upplands-Bro kommun samt ett tillhörande
informationsblad för att bättre stämma överens med kommunens organsation
och grafiska profil. De nya ansökningshandlingarna med tillhörande
informationsblad ersätter riktlinjerna för godkännande och rätt till bidrag för
fristående förskola och pedagogisk omsorg som fastställdes av dåvarande
Bildningsnämnden den 13 september 2011 § 52.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2016
Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola
och pedagogisk omsorg, Bildningsnämnden den 13 september 2011, § 52
Ansökan om godkännande för fristående förskola
Information inför ansökan om att starta fristående verksamhet

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 25

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Redovisning av vidtagna åtgärder efter
Skolinspektionens regelbundna tillsyn i
Upplands-Bro kommun
Dnr UN 15/0280

Beslut
Utbildningsnämnden tar del av de redovisade åtgärderna efter
Skolinspektionens regelbundna tillsyn i Upplands-Bro kommun.
__________

Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde regelbunden tillsyn i Upplands-Bro kommun
hösten 2015. Samtliga skolformer har granskats på huvudmannanivå och tre
skolor har fått tillsynsbesök. Upplands-Bro kommun har mottagit tio
tillsynsbeslut, ett beslut per skolform och ett per granskad skola. I nio av tio
beslut förelägger Skolinspektionen Upplands-Bro kommun att rätta till de
brister som Skolinspektionen konstaterat inom olika områden, så att
kommunen uppfyller kraven i skolförfattningarna. I de bifogade
redovisningarna åtgärdas respektive påtalad brist. Redovisningarna har skickats
in till Skolinspektionen den 23 mars 2016.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande

7 (18)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 26

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Skolutvecklingsprogrammet
Dnr UN 16/0068

Beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag till
Skolutvecklingsprogram.
__________

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag till
Skolutvecklingsprogram.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Björn Elfvelin (M) föreslår att
Utbildningsnämnden antar det reviderade förslaget till Skolutvecklingsprogram
som är utarbetat av Moderaterna.
Rolf Nersing (S) och Björn-Inge Björnberg (S) föreslår att
Utbildningsnämnden beslutar enligt Utbildningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden satte under 2015 upp målet att Upplands-Bro kommun
ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Till målet kopplades uppdraget att
arbeta fram ett skolutvecklingsprogram med mål och verktyg för att bli en av
Sveriges bästa skolkommuner.
Under hösten 2015 genomfördes ett omfattande kartläggningsarbete inför
framtagandet av skolutvecklingsprogrammet. Ett stort antal personer med koppling
till skolorna i Upplands-Bro kommun involverades i arbetet. Det material som
samlades in under kartläggningen sammanställdes våren 2016 till ett
skolutvecklingsprogram.

Skolutvecklingsprogrammet omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2016

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Ordförande finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontorets förslag till beslut.
Votering begärs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8 (18)

9 (18)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Fortsättning § 26
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag till
beslut röstar ja, den som vill godkänna Kaj Bergenhills (M) med fleras förslag
till beslut röstar nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot och tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Björn-Inge Björnberg (S)

X

Jamshid Karami (MP)

X

Josephine-Charlotte Halvarsson (MP)

X

Ingvar Landälv (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Kaj Bergenhill (M)

X

Kerstin Molander (M)

X

Björn Elfvelin (M)

X

Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Anitha Nygårds (SD)
Rolf Nersing (S)

Avstår

X
X

Med sex (6) ja röster för Utbildningskontorets förslag till beslut mot fyra (4)
nej röster för Kaj Bergenhills (M) med fleras förslag till beslut och en (1) röst
avstår, beslutar Utbildningsnämnden enligt Utbildningskontorets förslag till
beslut.

Reservation
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Björn Elfvelin (M) och Nawal AlIbrahim (L) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Fortsättning § 26
” Program för kvalitetshöjning inom förskola, skola och

utbildningskontor
Vi Moderater är stolta över det arbete som görs på Upplands-Bro kommuns
förskolor och skolor, samtidigt som vi ser utvecklingsmöjligheter. Detta är i
korthet moderaternas program för kvalitetshöjning inom förskola, skola och
utbildningskontor.
Förskolor och skolor ska till del kunna välja vilka förvaltningstjänster de
ser behov av
Våra duktiga lärare är avgörande för att kunna erbjuda skolor som utvecklar
våra elever. Genom att varje skola och förskola ges ett ökat självbestämmande
ökar samtidigt deras möjligheter att påverka. Det är en viktig byggsten för att
skapa en attraktiv arbetsplats, och ökad trivsel bland förskole- och
skolpersonalen spiller ofta över till barn och elever.
Inför möjligheten för förskolor och skolor att överföra del av över- och
underskott till påföljande år
Vi vill att de skolor och förskolor som finner vägar att effektivisera, med
bibehållen eller höjd kvalitet, ska ges möjlighet att använda del av överskottet
till nya kvalitetshöjande satsningar.
Kommunen ska verka för att fler fristående skolor och förskolor
etableras i Upplands-Bro
De fristående förskolornas och skolornas verksamhet är en viktig del för att
klara framtida behov.
Åtgärder ska vidtas som stärker det fria skolvalet
Vi vill att våra elever ska få utvecklas efter sina förutsättningar. Det är därför
viktigt att det finns en mångfald av aktörer och ett urval av utbildningar och
skolor där elever kan få utvecklas.
Inför kommunikationssamordnare
Det blir en möjlighet att samordna och skapa likvärdig information till
föräldrar, samtidigt som de föräldrar som inte känner att de blivit sedda och
hörda i direktkontakten med förskolan och skolan, får en tydlig kontaktväg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Fortsättning § 26
Antalet politiska mål minskas till tre:
• Skolorna i Upplands-Bro ska ha länets högsta meritvärden i årskurs
9
• Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen
• Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor
Målen ger en bra grund för att nå goda slutbetyg i gymnasiet, men vägen dit
startar redan i förskolan.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Akt
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 27

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Patientsäkerhetsberättelse 2015 för
grund- och gymnasieskolan
Dnr UN 16/0069

Beslut
1. Patientsäkerhetsberättelsen för grundskolans vårdgivare 2015 godkänns.
2. Patientsäkerhetsberättelsen för gymnasieskolans vårdgivare 2015
godkänns.
__________

Sammanfattning
Enligt 3 kap. 10§ patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den
1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva
hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det
är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder
patientsäkerhetsarbetet.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 28

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Ansökan om detaljplaneändring för del
av Kockbacka 2:1, för del
Kungsängens-Tibble 1:3 och vid
Finnsta 1:166 som tillåter
nybyggnationer av förskolor.
Dnr UN 16/0067

Beslut
1. Detaljplanändring för del av Kockbacka 2:1 i östra Bro som tillåter
nybyggnation av förskola.
2. Detaljplanändring för del av Kungsängens-Tibble 1:3 vid Lillsjö badväg i
Kungsängen som tillåter nybyggnation av förskola och äldreboende.
3. Framtagande av detaljplan för den kommunägda marken i Bro centrum vid
Finnsta 1:166 i anslutning/närhet till den tillfälliga Norrängens förskola
som tillåter permanent förskola.
__________

Sammanfattning
Det ökade trycket på förskoleplatser i kommunen skapar ett stort behov av fler
förskolor. För att kunna fullfölja kommunens skyldigheter om att erbjuda
förskoleplats till barn folkbokförda i kommunen, behöver utbildningskontoret
bygga fler förskolor i båda kommunens tätorter. I samråd med Tillväxtkontoret
och Kommunfastigheter AB har Utbildningskontoret tagit fram tre förslag till
planändringar som möjliggör nybyggnation av framtida förskolor i Bro och
Kungsängen.

Beslutsunderlag
•
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2016
Fastighetskarta med placering av tilltänkt detaljplan

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Akt
Kommunstyrelsen
Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 29

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Revidering av Utbildningsnämndens
delegationsförteckning
Dnr UN 16/0001

Beslut
Förslag till revidering av Utbildningsnämndens delegationsförteckning
godkänns.
__________

Sammanfattning
Kommundirektören har beslutat om en organisationsförändring som innebär att
Arbetsmarknadsenheten som i dag finns under Socialkontoret och
Vuxenutbildningen som idag finns under Utbildningskontoret flyttas från
respektive kontor till Kommunledningskontoret. I och med flytten av
Vuxenutbildningen från Utbildningskontoret, behöver Utbildningsnämndens
delegationsförteckning revideras.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kanslistaben
Akt

Utdragsbestyrkande

14 (18)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

§ 30
1.

Kostnaden för barn och elever med tilläggsbelopp, barn och elever
med externa placeringar och elever på särskola.

Kontorschefens rapport
Dnr UN 16/0006
•
•
•
•
•
•
•

3.

Rapporter

Ekonomisk rapport
Dnr UN 16/0012
•

2.

2016-04-12

Kösituationen förskolan
Ny rektor Brunna skola
Vuxenutbildningen flyttar till Kommunstyrelsen
Fördelningen av statsbidrag – nyanlända
Lärarlönelyftet
Politikerbesök redovisning vid nämndens sammansträde 24 maj
Lokaler – vad är på gång? Information gavs av stabschef Jesper
Sjögren.

Balanslista
Dnr UN 16/0011

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 31

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Delegationsbeslut

1.

Tillförordnad förskolechef Tibble/Norrboda/ Öppna förskolor
Dnr UN 16/0002

2.

Sammanställning delegationsbeslut gjorda av resursteamet
Dnr UN 16/0002

3.

Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret
Dnr UN 16/0002

4.

Tillförordnad förskolechef på Brunna & Håbo-Tibble förskolor
Dnr UN 16/0002

5.

Västra Bro förskolor tillförordnad förskolechef
Dnr UN 16/0002

6.

Lista över ställföreträdande förskolechefer Kungsängens förskolor
Dnr UN 16/0002

7.

Resa utanför Sverige men inom EU 18-22 april - 2 lärare och 13 elever på
Upplands Bro gymnasiet
Dnr UN 16/0002

8.

Resa utanför Sverige - elever och lärare på Broskolan
Dnr UN 16/0002

9.

resa utanför Sverige - elever och lärare på Broskolan
Dnr UN 16/0002

10.

Antagning till extern anordnare - Vuxenutbildningen
Dnr UN 16/0002

11.

Tillförordnad förskolechef Östra Bro förskolor Delegationsbeslut 2016
Dnr UN 16/0002

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 32

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Anmälningar

1.

Inrättande av miljöstipendium för Upplands-Bro kommuns interna
miljöarbete

2.

Uppdrag att utreda kostnaderna för att köpa in vindkraftverk

3.

Informationsmaterial från Socialstyrelsen gällande barn i svåra
livssituationer

4.

Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020 - Så kan vi vända
trenden

5.

Lokalresursplan

6.

Inbjudan till utbildningen "FN:s barnkonvention - snart svensk lag?
Förbered dig och din organisation"!

7.

Utbildningskontorets samverkansgrupp, protokoll

8.

Kommunfullmäktiges beslut § 11 Beslut om antagande av
sponsringspolicy och tillägg i Kommunstyrelsens reglemente

9.

Kommunfullmäktiges beslut § 10 Upphandlingspolicy för Upplands-Bro
kommun

10.

Beslut - Anmälan om skolsituationen för en elev vid Ekhammarskolan, dnr
41-2015:3208

11.

Kommunfullmäktiges beslut §3 Medborgarförslag om föräldraprogram
(t.ex. ABC) i Upplands-Bro kommun

12.

Beslut - Uppföljning av beslut om skolsituationen för en elev vid
Hagnässkolan dnr 411-2016:1580 (Dnr 41-2015:5985).

13.

Beslut - Statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på
gymnasial nivå 2016, 2015:1183

14.

Beslut - Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2016,
dnr 2015:1184

15.

Beslut -Statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och
särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå 2016. 2015:1182

16.

Beslutsmeddelande - statsbidrag

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Fortsättning § 32

Justerandes sign

17.

Årsplanering för mottagande av nyanlända under 2016

18.

Besvarad synpunkt från en vårdnadshavare gällande den dom som utdelats
för barnskötare.

19.

Besvarad synpunkt från en vårdnadshavare gällande den dom som utdelats
för barnskötare.

20.

Beslut hantering av VFU-ersättning

21.

Riktlinje vid ensamarbete i förskola och fritidshem

22.

Förskollärares pedagogiska utvecklingstid.

23.

Svar på fråga om beslutsunderlag och beskrivning
skolutvecklingsprogrammet

24.

Beslut § 8 från Bmn § 8 tidsbegränsat bygglov för uppställning av
paviljong för gruppboende på fastigheten Korängen

25.

Kommunstyrelsens beslut § 46 - Medborgarceremoni

26.

Kommunstyrelsens beslut § 40 - Tillfälligt stöd till kommuner med
anledning av rådande flyktingsituation

27.

UN § 14 Motion om att starta barn- och fritidsprogrammet vid UpplandsBrogymnasiet

28.

KS § 29 Detaljplan för Finnsta 1:230 (Blommans förskola) beslut om
samråd

29.

Kommunstyrelsens beslut § 42 - Uppföljning av interna kontrollplaner
2015

30.

Beslut från barn- och elevombudet gällande kränkande behandling vid
Finnstaskolan Dnr 45-2015:8192

31.

Beslut - Anmälan om skolsituationen för en tidigare elev vid Bergaskolan
Dnr 41-2015:9981

32.

Ny organisation av förskolor i Kungsängen

33.

Beslut om anmälningsavgift - Fjärilen, Mubarak förskolor

Utdragsbestyrkande
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