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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2016-10-25

Dävensö, Kulturhuset, 2016-10-25 15:00 – 17:00

Plats och tid
Ajournering

Ledamöter
Beslutande

Rolf Nersing, ordförande (S)
Lisa Edwards, 1:a vice ordförande (C)
Kaj Bergenhill, 2:e vice ordförande (M)
Björn-Inge Björnberg (S)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Anitha Nygårds (SD)
Kerstin Molander (M)
Ingvar Landälv (KD)
Lars Thomasson (C)
Björn Elfvelin (M)
Khursid Chowdhury (V)

Övriga deltagare

Tijana Todorovic, Nämndsekreterare, Jesper Sjögren, Stabschef och
tillförordnad Utbildningschef, Sara Lauri, Utredare, Klara Abrahamsson,
Projektledare, Peter Ottosson, Controler § 80, Daniel Walfridsson (M) § 7582

Utses att justera

Kaj Bergenhill (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-11-01
kl. 8:30

Paragrafer

§§ 75 - 82

Underskrifter

Sekreterare

........................................................
Tijana Todorovic

Ordförande

........................................................
Rolf Nersing

Justerare

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

Organ:

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-10-25

Datum för anslags uppsättande:

2016-11-01

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Tijana Todorovic

2016-11-22
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2016-10-25

Innehållsförteckning
§ 75

Medgivande av närvaro vid
Utbildningsnämndens sammanträde

3

§ 76

Uppföljning av arbetet mot kränkande
behandling

4

§ 77

Gallringsbeslut för skoladministrativa
systemet InfoMentor

5

§ 78

Överenskommelse mellan Stockholms
läns landsting och kommunerna i
Stockholms län kring personer med
missbruk/beroende

6

§ 79

Uppföljning nationella prov

8

§ 80
§ 81

Rapporter
Delegationsbeslut

9
10

§ 82

Anmälningar

11

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 75

Sammanträdesdatum:

2016-10-25

Medgivande av närvaro vid
Utbildningsnämndens sammanträde
Dnr UN 16/0184

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att Daniel Walfridsson (M) får närvara vid
Utbildningsnämndens sammanträde idag 25 oktober 2016 med yttrande rätt.
__________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige valde den 19 oktober 2016 in Daniel Walfridsson (M)
som ersättare för Moderaterna i Utbildningsnämnden.
Protokollet från Kommunfullmäktige 19 oktober 2016 är vid
Utbildningsnämndens sammanträdes början ännu inte justerat. Beslutet är
därför ännu inte giltig och ordföranden i Utbildningsnämnden Rolf Nersing (S)
föreslår nämnden att besluta att Daniel Walfridsson (M) får närvara vid
sammanträdet med yttrande rätt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 76

Sammanträdesdatum:

2016-10-25

Uppföljning av arbetet mot kränkande
behandling
Dnr UN 15/2300

Beslut
1. Utbildningskontorets redogörelse av hur närliggande kommuner
rapporterar kränkande behandling till huvudman godkänns.
2. Utbildningskontorets rapportering till Utbildningsnämnden godkänns.
__________

Sammanfattning
Utbildningsnämnden gav Utbildningskontoret den 23 augusti 2016 i uppdrag
att utreda hur andra närliggande kommuner rapporterar kränkningar samt att ta
fram förslag som gör att nämnden får en ytterligare förbättrad bild av vilka
förskole- och skolenheter som behöver extra insatser för att motverka grova
kränkningar.
Utbildningskontoret har undersökt hur närliggande kommuner rapporterar
kränkande behandling till huvudman och redovisar på vilket sätt
Utbildningsnämnden ska få en förbättrad bild av kränkningar i kommunens
förskolor och skolor.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016

Beslutet skickas till:


Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 77

Sammanträdesdatum:

2016-10-25

Gallringsbeslut för skoladministrativa
systemet InfoMentor
Dnr UN 16/0170

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att det skoladministrativa systemet InfoMentor
ska gallras och att informationen som förvaras i systemet ska bevaras.
__________

Sammanfattning
Det skoladministrativa systemet InfoMentor har använts inom grundskolan
mellan åren 2006 och 2016. InfoMentor innehåller information om elevers
individuella omdömen, åtgärdsprogram, utvecklingsplaner och planering av
undervisning. InfoMentor kommer att ställas av eftersom avtalet med
leverantören P.O.D.B. löper ut i november 2016 och därefter inte kommer att
kunna användas. Systemet och lärportalen Vklass har ersatt InfoMentor från
och med augusti 2016. Informationen i InfoMentor har inte kunnat exporteras
till Vklass eftersom systemen inte är kompatibla med varandra.
Utbildningskontoret har gjort bedömningen att informationen ska bevaras i sin
helhet. I avvaktan på införandet av e-arkiv i kommunen kommer samtlig
information i InfoMentor att föras över till ett USB-minne.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2016

Beslutet skickas till:












Tjustaskolan
Härneviskolan
Råbyskolan
Finnstaskolan
Broskolan
Brunnaskolan
Hagnässkolan
Lilljöskolan
Bergaskolan
Ekhammarskolan
Kanslistaben

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 78

Sammanträdesdatum:

2016-10-25

Överenskommelse mellan Stockholms
läns landsting och kommunerna i
Stockholms län kring personer med
missbruk/beroende
Dnr UN 16/0178

Beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att rekommendera Kommunstyrelsen att
anta Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och
kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende.
2. Paragrafen förklaras omedelbar justerad.
__________

Sammanfattning
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) har tagit fram ett nytt förslag till
överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns
Landsting gällande personer med missbruk/beroende. Den nuvarande
överenskommelsen upphörde att gälla i årsskiftet 2015/2016.
Utbildningskontoret föreslår Utbildningsnämnden att rekommendera
Kommunstyrelsen att anta Överenskommelse mellan Stockholms läns
landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer med
missbruk/beroende. Kommunerna ska meddela sitt ställningstagande gällande
överenskommelsen senast den 31 december 2016 till KSL. Överenskommelsen
börjar gälla den 1 januari 2017 och gäller tills vidare.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016



Bilaga 1- Rekommendation ifrån KSL gällande överenskommelse
mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län
kring personer med missbruk/beroende den 16 juni 2016
Bilaga 2- Samverkan kring personer med missbruk/beroende –
överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i
Stockholms län



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-10-25

Fortsättning § 78

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Mollander (M), Björn Elfvelin (M), Nawal AlIbrahim (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”M och L anser att det är viktigt att kommunen arbetar med dataspelberoende,
vilket inte finns med i överenskommelsen.”

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



Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 79

Sammanträdesdatum:

2016-10-25

Uppföljning nationella prov
Dnr UN 16/0179

Beslut
1. Utvärderingen av pilotprojektet om samrättning/sambedömning av
nationella prov i åk 3 och 6 godkänns.
2. Riktlinjerna för samrättning och sambedömning godkänns.
__________

Sammanfattning
Våren 2015 inkom en motion till Kommunfullmäktige kring central rättning av
nationella prov i Upplands-Bro kommun från Nawal Al-Ibrahim (FP). Utifrån
motionen genomfördes en utredning kring rättning och bedömning av
nationella prov i Upplands-Bro kommun.
Den 23 april 2015 fattade Utbildningsnämnden beslut om att nationella prov i
matematik och svenska för årskurs 3 och 6, läsåret 2015/2016, skulle
samrättas/sambedömas. Beslutet innebar att detta skulle ske utifrån specifika
riktlinjer. Beslutet innebar också att samrättningen/sambedömningen
2015/2016 skulle ses som en pilotomgång som skulle utvärderas och följas
upp.
I detta yttrande föreslås att riktlinjerna för samrättning och sambedömning
utökas med en punkt kring analys av resultat, samt att riktlinjerna permanentas.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2016



Utvärdering av pilotomgång samrättning/sambedömning av nationella
prov



Förslag till nya riktlinjer för rättning och bedömning av nationella prov

Beslutet skickas till:


Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 80
1.

Kontorchefens rapport
Tema: Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun
Förskoleprogrammet – kortversion
Grundskolan i media
Kvalitetsdag för Utbildningsnämnden
Placeringar förskolan
Rättegång i Hovrätten

Balanslista


3.

2016-10-25

Rapporter







2.

Sammanträdesdatum:

Balanslista per den 10 oktober 2016

Ekonomisk rapport


Justerandes sign

Utbildningschefen redovisar det ekonomiska läget

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 81

Sammanträdesdatum:

2016-10-25

Delegationsbeslut

1.

Yttrande efter anmälan om skolsituationen för en elev vid Finnstaskolan

2.

Yttrande ärende 41-2016:2988

3.

Beslut fritidshemsplats

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 82

Sammanträdesdatum:

2016-10-25

Anmälningar

1.

Dom från förvaltningsrätten angående överklagan av skolskjutsbeslutet

2.

Förhandlingsframställan enligt Mbl § 10 gällande: Avsteg från bilaga M
om annan arbetstidsförläggning enligt bilaga 6 till HÖK 12

3.

Kommunstyrelsens beslut § 116 - Fastställande av SKA-plan (Systematisk
kvalitetsarbete) inom Vuxenutbildningen

4.

Cirkulär 16:50 från Sveriges Kommuner och Landsting budgetpropositionen för 2017 och höständringsbudget för 2016

5.

Beslut från Skolinspektionen angående ansökan om godkännande som
huvudman för särskild variant inom det estetiska området av
samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap vid
Psykologigymnasiet i Solna kommun Dnr 37-2015:8229

6.

Dom i mål nr 14873-16 gällande överklagan av skolskjuts

7.

Dom från förvaltningsrätten angående skolskjuts för elever på
Härneviskolan

8.

Kommunstyrelsens beslut § 138 om Utvärdering av projektet Unga vuxna

9.

Dom från förvaltningsrätten angående överklagat beslut om skolskjuts,
Dagheem

10.

Beslut från Migrationsverket i ärende om ersättning för utbildning i
gymnasieskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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