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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2016-09-20

Plats och tid

Gemaket, 2016-09-20 Kl. 15:00 – 19:00

Ajournering

Kl 16:47 – 17:00
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Rolf Nersing (S), ordförande
Lisa Edwards (C), 1:a vice ordförande
Kaj Bergenhill (M), 2:e vice ordförande
Björn-Inge Björnberg (S)
Solange Olame Bayibsa (S) §§62-67,
69-70
Heléne Söderholm (S) § 68,71-74
Jamshid Karami (MP)
Anna-Maj Lilly (KD)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Kerstin Molander (M) §§ 62-70, 72-74
Rolf Andersson (M)
Lars Thomasson (C) § 71
Anitha Nygårds (SD)

Heléne Söderholm (S) §§ 6267,69-70
Lars Thomasson (C) §§62-70
Khursid Chowdhury (V)

Övriga deltagare

Tijana Todorovic, nämndsekreterare, Kaj Söder, utbildningschef, Jesper Sjögren,
stabschef, Elin Vrij, kommunsekreterare, Marie Lindvall Wahlberg,
verksamhetschef för förskolan §72 och Peter Ottosson, controler §69-70,72.

Kaj Bergenhill (M)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-09-27
kl. 09:00

Paragrafer

§§ 62 - 74

Underskrifter

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

Tijana Todorovic

Ordförande

Rolf Nersing (S)

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

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

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

Organ:

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Datum för anslags uppsättande:

2016-09-27

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Tijana Todorovic

2016-10-18
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 62

Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Tillsynsrapport förskolan Hemkänslan
Dnr UN 16/0154

Beslut
Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan Hemkänslan godkänns.
__________

Sammanfattning
Utbildningskontoret har genomfört tillsyn av förskolan Hemkänslan. Enligt
skollagens 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående förskolor vars
huvudman kommunen har godkänt.
Utbildningskontoret uppfattar att förskolan Hemkänslan har en god verksamhet
med stora möjligheter för barnen att växa och utvecklas i.
Utbildningskontoret har identifierat tre utvecklingsområden och ger förskolan i
uppdrag att arbeta med dessa.

Beslutsunderlag
•
•

Tillsynsrapport förskolan Hemkänslan den 1 september 2016
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Förskolan Hemkänslan

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 63

Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Tillsynsrapport Dagmamma i Brunna
Dnr UN 16/0155

Beslut
Utbildningskontorets tillsynsrapport av pedagogisk omsorg - Dagmamma i
Brunna godkänns.
__________

Sammanfattning
Utbildningskontoret har genomfört tillsyn av pedagogisk omsorg - Dagmamma
i Brunna. Enligt skollagens 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående
pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen förklarat rätt till bidrag.
Utbildningskontoret uppfattar en god verksamhet med möjligheter för barnen
att växa och utvecklas i. Dagmamma i Brunna, dagbarnvårdare Hacer Karabas,
är en välfungerande pedagogisk omsorg. Utbildningskontoret har identifierat
ett utvecklingsområde och ger verksamheten i uppdrag att arbeta med
utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag
•
•

Tillsynsrapport Dagmamma i Brunna den 30 augusti 2016
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Hacer Karabas

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 64

Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Barnomsorg på obekväm arbetstid
Dnr UN 16/0096

Beslut
1. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att starta en
avdelning med barnomsorg på obekväm arbetstid vid förskolan
Ekhammar med start 1 mars 2017. Verksamheten betraktas som ett
pilotprojekt under tiden 1 mars 2017 – 1 mars 2018 och som utvärderas
efter ett år.
2. Förskolebarn som placeras vid ”ob-verksamheten” bör, för barnets
bästa, också vara inskrivna i samma förskolas ordinarie verksamhet.
3. Förskolebarn med behov av denna omsorg ska ges förtur till förskolan
Ekhammar.
4. Max antal inskrivna barn som övernattar ska vara 10 samtidigt.
5. Barnen bör inte vara i ob-verksamheten mer än max tre nätter i följd.
Barnen ska inte vara i ob-verksamheten längre än högst ett dygn i följd.
__________

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att starta en
avdelning med barnomsorg på obekväm arbetstid vid förskolan
Ekhammar med start 1 mars 2017. Verksamheten betraktas som ett
pilotprojekt under tiden 1 mars 2017 – 1 mars 2018 och som utvärderas
efter ett år.
2. Förskolebarn som placeras vid ”ob-verksamheten” ska, för barnets
bästa, också vara inskrivna i samma förskolas ordinarie verksamhet.
3. Förskolebarn med behov av denna omsorg ska ges förtur till förskolan
Ekhammar.
4. Max antal inskrivna barn som övernattar ska vara 10 samtidigt.
5. Barnen ska inte vara i ob-verksamheten mer än max tre nätter i följd.
Barnen ska inte vara i ob-verksamheten längre än högst ett dygn i följd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Fortsättning § 64

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S), Olame Solange Bayibsa (S),
Heléne Söderholm (S), Jamshid Karami (MP), Anna-Maj Lilly (KD), Lisa
Edwards (C) och Lars Thomasson (C) föreslår att Utbildningsnämnden
beslutar
1. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att starta en
avdelning med barnomsorg på obekväm arbetstid vid förskolan
Ekhammar med start 1 mars 2017. Verksamheten betraktas som ett
pilotprojekt under tiden 1 mars 2017 – 1 mars 2018 och som utvärderas
efter ett år.
2. Förskolebarn som placeras vid ”ob-verksamheten” bör, för barnets
bästa, också vara inskrivna i samma förskolas ordinarie verksamhet.
3. Förskolebarn med behov av denna omsorg ska ges förtur till förskolan
Ekhammar.
4. Max antal inskrivna barn som övernattar ska vara 10 samtidigt.
5. Barnen bör inte vara i ob-verksamheten mer än max tre nätter i följd.
Barnen ska inte vara i ob-verksamheten längre än högst ett dygn i följd.
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Rolf Andersson (M) och Nawal AlIbrahim (L) föreslår att Utbildningsnämnden återremitterar ärendet.

Sammanfattning
För närvarande finns 8 barn placerade varav två syskonpar och tre skolbarn.
Ytterligare två ansökningar handläggs. Barnen bor i Bro (4 st), Brunna (2 st),
Tibble (3 st) och Håbo Tibble (en). 7 barnskötare är anställda och ytterligare 1
ska anställas.
Familjerna har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid kvällar, nätter och
helger. Alla barnen är placerade på förskola (i Bro, Tibble, Brunna, HåboTibble) och i fritidshem (i Bro och Brunna). Familjerna kommer att erbjudas
placering på förskolan Ekhammar. Skolbarnen kommer att behöva skjuts med
taxi mellan fritidshemmet och förskolan.
Ett brev skickas ut till familjerna efter UN-beslut. Under en övergångsperiod
kommer individuella lösningar behövas, till exempel att nuvarande barnskötare
hämtar och/eller lämnar barnen till den nya förskolan.
Några av barnen har behov av särskilt stöd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2016-09-20

Fortsättning § 64
Med tanke på befolkningsökningen i kommunen (första halvåret 2016 ökade
befolkningen med 425 personer, från 2018 förväntas befolkningen öka med
1000 – 1200 per år) är det rimligt att anta att efterfrågan av barnomsorg på
obekväm arbetstid kommer att öka. Att avsluta ”barnskötare i hemmet” är en
nödvändig åtgärd ekonomiskt och med tanke på säkerhet och trygghet för barn,
personal och vårdnadshavare.
Ekonomi
Barnomsorg vid obekväm arbetstid är att betrakta som pedagogisk omsorg och
behöver därmed inte ha förskollärare anställda.
Budget för nuvarande form är 800 000 kr. Statsbidraget ger 12 000 kr per plats
och år.
Förskolans ersättning beräknas utifrån personalkostnader för barnskötare med
hänsyn till att undvika ensamarbete, extra måltider, uppstartskostnader, del av
förskolechefens lön, omkostnadsersättning samt taxiresor för skolbarnen.
Utnyttjandet av verksamheten kan variera från full ”beläggning” till exempel
under en kväll till tillfällen då det kanske inte är något barn där.
Uppskattad årsbudget: 2 000 tkr.
Personal
Barnskötare. Alltid minst två personal oavsett hur många barn som är
närvarande. Att rekommendera ur barnperspektivet är att det finns personal i
”ob-verksamheten” som också arbetar i den ordinarie verksamheten under
dagtid.
Omvärldsorientering
En omvärldsorientering har visat att det finns många olika sätt att organisera
barnomsorg vid obekväm arbetstid på förskola. På de flesta förskolorna är
barnen inskrivna endast på den förskola, där de också har omsorg på kväll, natt
och helg.
Antal kommuner som har barnomsorg på obekväm arbetstid år 2015.
Huvudman
Totalt
kommunal
enskild

Antal kommuner
med verksamhet
204
193
38

Antal inskrivna barn
Totalt
1-5 år
5 453
4 632
821

3 325
2 911
414

(Skolverket)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6-12 år
2 128
1 721
407

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Fortsättning § 64
Några exempel fån andra kommuner.
Håbo
26 barn inskrivna (varav 4 – 5 skolbarn). 6 personal (hel och deltid). Sovande
jour till kl.05.00.
Budget: 3 500 tkr.
Sundbyberg
30 platser (varav 10 skolbarn), 12 personal (hel och deltid) varav 2
förskollärare som enbart arbetar dagtid. Ej allmän förskola. Personalen arbetar
12 timmarspass för att barnen inte ska få för många byten. Alltid någon
personal vaken. Sovande jour i skift 4 timmar/natt.
Barnen får inte vara där mer än 3 nätter i följd. Måste vara lediga en dag i
veckan.
Skolbarnen placeras i skolan som ligger nära så att barnen kan gå till den
pedagogiska omsorgen.
Budget: 4 000 tkr.
Enskede
7 barn. Ett skolbarn. Två fast anställda på halvtid + 3 timvikarier. Sover i skift.
Jour 4 timmar/natt. Alltid någon personal vaken.
Fritidshemmets personal lämnar och hämtar. Skolan ligger i närheten.
Budget: 2 000 tkr som inkluderar 5 timmar/vecka av förskolechefens lön.
Botkyrka
18 barn inskrivna dagtid, varav 10 skolbarn. Inga barn från annan förskola. 6
barnskötare som alla jobbar dagtid. Rullande schema. Var 6:e helg. Alltid två
personal.
Taxi för skolbarnen.
Budget: uppgift saknas
Hässelby/Vällingby
4 barn. Inga nätter. Barnen är inskrivna i förskolan. Alltid 2 personal.
Ensamma 30 min.
Budget: 2 700 tkr.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Fortsättning § 64

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut utöver
Utbildningskontorets förslag till beslut. Rolf Nersings (S) m.fl. förslag till
beslut samt Kaj Bergenhills (M) m.fl förslag till återremiss. Ordföranden frågar
Utbildningsnämnden om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska
avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter Rolf Nersings (S) m.fl förslag till beslut mot
Utbildningskontorets förslag till beslut och finner att Utbildningsnämnden
beslutar enligt Rolf Nersings (S) m.fl. förslag till beslut.

Reservationer
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Rolf Andersson (M), Nawal AlIbrahim (L) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
•
•
•
•

”Beslutsunderlaget behöver kompletteras med information om hur
pilotprojektet ska utvärderas, och
utbildningsförvaltningen behöver förtydliga hur barn och elever från
fristående verksamheter ska ges samma möjligheter till att använda
kommunens barnomsorg på obekväm arbetstid, samt
beslutsunderlaget behöver kompletteras med information om sannolikt
antal nyttjare eftersom förhållandena för barnomsorgen ändras, och
uppgift om lägsta nyttjandegrad för att verksamheten ska kunna
bedrivas, samt kostnader för eventuell nedläggning av
pilotverksamheten”

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 65

Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Ny prislista för gymnasieskolan 2017
Dnr UN 16/0118

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner Kommunförbundet Stockholms län (KSL)
framtagna förslag till gemensam prissättning för gymnasieskolan 2017.
__________

Sammanfattning
I det nya samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning regleras ekonomiska
villkor och förutsättningar i avtalets 9 §. Där står bland annat att
programpengen ska innehålla posterna undervisning, lärverktyg, elevhälsa,
måltider, administration samt lokalkostnader. Det utgör grunden för den modell
för uppräkning som tagits fram i samband med det nya samverkansavtalet.
Vidare står det i avtalet att avtalsparterna beslutar årligen om eventuell
justering av programpeng för respektive utbildning efter förslag från KSL:s
styrelse.
Då kommunerna årligen ska besluta om eventuell justering av programpengen
för respektive utbildning krävs en arbetsordning där beslut om förslag till
uppräkning inför kommande år fattas i KSL:s styrelse innan sommaren. Detta
för att möjliggöra en beslutsprocess i kommunerna så att beslut om uppräkning
är klar innan 1 december.
Inför årets process med att ta fram förslag till uppräkning och ny prislista 2017
har ytterligare några frågor identifierats som behöver fattas gemensamma
beslut om. Det gäller punkterna 3-5 nedan. Kansliet har även i uppdrag att
under året ta fram ett förslag till modell för uppföljning av strukturtillägget.
1. Uppräkning programpriserna 2017 – förslag till uppräkning av
programpriserna inför 2017
2. Uppräkning av strukturtillägg 2017 – förslag till uppräkning av
strukturtillägget samt övergång till kalenderår.
3. Inriktningspris i åk 1 – förslag att inriktningspriset för tre årskurser fördelas
upp på de två sista åren för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för
huvudmännen och följa gymnasieförordningen.
4. Interkommunal ersättning för elever i klass med hörselanpassning – förslag
att enas om en gemensam interkommunal ersättning när en elev går i klass med
hörselanpassning (just nu aktuellt i Stockholms stad - Kungsholmen västra
gymnasium och Thorildsplans gymnasium)
5. Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning förslag att enas om gemensam interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för
modersmålsundervisning för att skapa enhetlighet i regionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Fortsättning § 65
Årlig beslutsprocess
Då kommunerna årligen ska besluta om eventuell justering av programpengen
för respektive utbildning krävs en arbetsordning där beslut om förslag till
uppräkning inför kommande år fattas i KSL:s styrelse innan sommaren. Detta
för att möjliggöra en beslutsprocess i kommunerna så att beslut om uppräkning
är klar i rimlig tid innan årsskiftet.
Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser och
strukturtillägg (inkl. förslag till prislista 2017) ska vara fattade innan den 1
december 2016.
Förslag till uppräkning och prislista 2017
I beräkningsunderlaget inför 2017 har kostnadsutvecklingen för de fem
fastställda index för 2015 hämtats från SCB. Kostnadsökningarna har sedan
applicerats i den tidigare beskrivna modellen. Den genomsnittliga vägda
kostnadsökningen blir 2,61 procent. Till det kommer ett avdrag avseende
förstelärare med 0,96 procent. Sammantaget ger det en genomsnittlig ökning
med 3,05 procent.
Ärendegång
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som
gäller vid beslut i KSL:s styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande
delegationsordning.
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till KSL.
Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med
undertecknande. Överenskommelsen börjar gälla 1januari 2017

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2016

•

Förslag till programpriser och strukturtillägg 2017 med bilagor

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
KSL
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 66

Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Yttrande på remiss - Förslag till
Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism
Dnr UN 16/0113

Beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande på remissen om
förslag till Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
__________

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen sänds förslag till Handlingsplan mot
våldsbejakande extremism på remiss till berörda nämnder såsom
Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt
Tekniska nämnden.
Handlingsplanen ska vara ett stöd i arbetet mot våldsbejakande extremism i
Upplands-Bro kommun. Dokumentet förtydligar kommunens ansvar och
organisation på området, hur arbetet kan införlivas i befintlig verksamhet och
hur samverkan ska ske samt vilka insatser som kan genomföras på olika
preventionsnivåer.
Utbildningskontoret har varit delaktigt i arbetet med framtagandet av
handlingsplanen.

Beslutsunderlag
•
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2016
Remissunderlagen

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Rolf Andersson (M) tillåts lämna
följande protokollsanteckning:
”Moderaterna lade en motion om flaggning med regnbågsflaggan, vilket den
styrande majoriteten bestämde skulle ske utan att ta upp motionen. Nu lägger
man ett förslag på handlingsplan mot våldsbejakande extremism, utan att ta
upp att moderaterna redan 2015 lagt en motion om att upprätta handlingsplan
mot radikalisering. Vi uppskattar att den styrande majoriteten använder sig av
moderata förslag, men tycker att det vore klädsamt om de uppgav varifrån
idéerna kommer.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Fortsättning § 66
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 67

Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Förslag till fördjupad översiktsplan för
landsbygden i Upplands-Bro,
landsbygdsplan FÖP 2016
Dnr UN 16/0135

Beslut
Utbildningskontorets yttrande av förslag till fördjupad översiktsplan för
landsbygden i Upplands-Bro, landsbygdsplan FÖP 2016 godkänns.
__________

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 8 juni 2016, § 76, sänds förslag till
fördjupad översiktsplan av landsbygden i Upplands-Bro, Landsbygdsplan FÖP
2016, ut på utställning i enlighet med PBL SFS 2010:900.
Utbildningskontoret avser yttra sig över hur landsbygdsplan FÖP 2016 kan
påverka landsbygdens förskola och skola.

Beslutsunderlag
•

Förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro,
landsbygdsplan FÖP 2016, den 8 juli 2016

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2016

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Rolf Andersson (M), Nawal AlIbrahim (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Vi hänvisar till M och L protokollsanteckning vid beslutet i KS ärende §76
den 2016-06-08.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 68

Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Systematiskt kvalitetsarbete 2016
Dnr UN 16/0152

Beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport
förskola.
2. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport
grundskola.
3. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport
grundsärskola.
4. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport
öppna förskolan.
5. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets SKA-rapport
gymnasieskola.
__________

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

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2016

•

SKA-rapporter för Utbildningsnämndens verksamheter

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Verksamhetsrapport delår augusti 2016
Dnr UN 16/0151

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets verksamhetsberättelse
delår augusti 2016 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Rolf Andersson (M), Nawal AlIbrahim (L) deltar inte i beslutet.
__________

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

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2016

•

Verksamhetsberättelse delår augusti 2016 för Utbildningsnämnden

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Rolf Andersson (M), Nawal AlIbrahim (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”M och L deltar inte i beslut eftersom det inte baseras på M och Ls budget samt
eftersom yrkade förslag från M och L i maj 2016 inte medtagits, d.v.s. att inte
kostnadsbesparingar ska drabba barn och elever, särskilt inte dem med stora
stödbehov.”
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Budget 2017
Dnr UN 16/0153

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets förslag till budget 2017
med revideringen att punkt 4.2 och 4.3 om avgift för fritidsverksamheten tas
bort och överlämnar det till Kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Rolf Andersson (M), Nawal AlIbrahim (L) deltar inte i beslutet.
__________

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets förslag till budget 2017
och överlämnar det till Kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S), Olame Solange Bayibsa (S),
Jamshid Karami (MP), Anna-Maj Lilly (KD), Lisa Edwards (C) föreslår att
stryka förslaget om avgift för öppen fritidsverksamhet under punkt 4.2 och 4.3
i dokumentet.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har gjort ett budgetförslag för 2017 med utgångspunkt från
Kommunstyrelsens direktiv och den preliminära ramen.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2016

•

Bugdetförslag Utbildningsnämnden 2017

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Rolf Andersson (M), Nawal AlIbrahim (L) tillåts lämna följande till protokollsanteckning:
”M och L deltar inte i beslutet eftersom det inte baseras på M och Ls budget”
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Yttrande om förslag till bildande av
kommunalt naturreservat LillsjönÖrnässjön
Dnr UN 16/0124

Beslut
Utbildningskontorets yttrande av förslag till bildande av kommunalt
naturreservat Lillsjön-Örnässjön godkänns.
__________

Förslag till beslut
Utbildningskontorets yttrande av förslag till bildande av kommunalt
naturreservat Lillsjön-Örnässjön godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M) och Rolf Andersson (M) föreslår att Utbildningsnämnden
avslår Utbildningskontorets förslag till beslut i enlighet med Moderaternas
yrkande i ärendet i Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 8 juni 2016 § 94, sänds
Samhällsbyggnadskontorets förslag till bildande av naturreservat ut på samråd
till berörda myndigheter och organisationer.
Syftet med reservatbildningen är dels att bevara och utveckla områdets
värdefulla naturmiljöer och dess biologiska mångfald, dels att utveckla området
för rekreation och friluftsliv genom att öka tillgängligheten till delar av
området.
Utbildningskontoret ställer sig positiv till förslaget att bilda ett kommunalt
naturreservat för Lillsjön – Örnässjön.

Beslutsunderlag
•
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 15 september 2016
Samrådshandlingar om förslag till bildande av naturreservat LillsjönÖrnässjön

Jäv
Kerstin Molander anmäler jäv och deltar inte i beslutet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Fortsättning § 71

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer
Utbildningskontorets förslag till beslut mot Kaj Bergenhills (M) m.fl. förslag
till beslut och finner att Utbildningsnämnden beslutar i enligt
Utbildningskontorets förslag till beslut.

Reservationer
Kaj Bergenhill (M) och Rolf Andersson (M) reserverar sig mot beslutet med
följande motivering:
”Att bilda naturreservat skapar inte större skydd för området LillsjönÖrnässjön än nuvarande naturvårdsområde. Däremot ökar det kostnaderna som
belastar skattebetalarna i kommunen.”

Paragrafen förklars omedelbart justerad
_________________________
Ordförande: Rolf Nersing (S)
_________________________
Justerare: Kaj Bergenhill (M)
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontoret
Kommunstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande
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§ 72
1.

Kontorschefens rapport

Balanslista per den 8 september 2016

Ekonomisk rapport
•

Justerandes sign

Tema: Lägesrapport förskolan
Nya lärplattform V-klass – lägesrapport
Ny kostchef
Systematiskt arbetsmiljlöarbete – SAM
Tilläggsbelopp – så fungerar det
Tilläggsbelopp statistik ht 2016

Balanslista
•

3.

2016-09-20

Rapporter
•
•
•
•
•
•

2.

Sammanträdesdatum:

Utbildningschefen redovisar det ekonomiska läget

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Delegationsbeslut

1.

Beslut om tilläggsbelopp i kommunens grundskolor
Dnr UN 16/0002

2.

Beslut om mottagande i grundsärskolan
Dnr UN 16/0002

3.

Beslut om integrering av elev i annan skolform.
Dnr UN 16/0002

4.

Beslut om fritidshemsplats
Dnr UN 16/0002

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2016-09-20

Anmälningar

1.

Revisionsrapport: Granskning av kommunens rutiner för upphandling

2.

Revisionsrapport: Granskning av kommunens personalstrategiska arbete

3.

Dom från förvaltningsrätten angående överklagan av skolskjutsbeslutet
Dnr UN 16/0127

4.

Samråd om förslag till detaljplan för Församlingslokal i Bro (Bro-Råby
3:128, del av Finnsta 1:2), nr 1603, Bro, Upplands-Bro kommun, dnr KS
15/0368
Dnr UN 16/0159

Utdragsbestyrkande
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