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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 83

Sammanträdesdatum:

2016-12-20

Rapport från politikernas
verksamhetsbesök
Dnr UN 16/0224

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna
__________

Sammanfattning
Ett viktigt inslag i Utbildningsnämndens sammanfattande bedömning över
utvecklingen i kommunen, är politikernas besök i verksamheterna. I
organiserad form genomförs politikerbesök under en period om sex veckor
under våren och en motsvarande period om sex veckor under hösten. Både
kommunala och fristående huvudmän tar emot besök. Ledamöterna besöker
verksamheterna två och två. Utbildningsnämnden har på förhand bestämt tema
för besöken. Intrycken från besöken redovisas och diskuteras på
Utbildningsnämndens sammanträde som infaller närmast efter respektive
besöksperiod.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 84

Sammanträdesdatum:

2016-12-20

Val av ny ersättare i
Utbildningsnämndens
arbetsutskott efter Jamshid Karami
(MP)
Dnr UN 16/0221

Beslut
Efter Jamshid Karamis (MP) entledigande utses Kerstin Krantz Durhagen (MP)
som ersättare i Utbildningsnämndens arbetsutskott samt beredning.
__________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2016 §149 att entlediga
Jamshid Karami (MP) och valde Kerstin Krantz Durhagen (MP) till ledamot.
Ny ersättare i arbetsutskottet behöver därför utses.

Beslutsunderlag


Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2016 §149

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Utsedd

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 85

Sammanträdesdatum:

2016-12-20

Tillsyn förskolan Växthuset
Dnr UN 16/0194

Beslut
Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan Växthuset godkänns.
__________

Sammanfattning
Utbildningskontoret har genomfört tillsyn av förskolan Växthuset. Enligt
skollagens 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående förskolor och
pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har godkänt.
Utbildningskontoret bedömer att förskolan Växthuset bedriver en god
verksamhet med stora möjligheter för barnen att växa och utvecklas i.
Utbildningskontoret har identifierat ett utvecklingsområde och ger förskolan i
uppdrag att arbeta med detta.

Beslutsunderlag


Tillsynsrapport förskolan Växthuset 23 november 2016



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 29 november 2016

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Förskolan Växthuset

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 86

Sammanträdesdatum:

2016-12-20

Tillsynsrapport förskolan Urfjäll
Dnr UN 16/0193

Beslut
Utbildningskontorets tillsynsrapport för förskolan Urfjäll godkänns.
__________

Förslag till beslut
Utbildningskontorets tillsynsrapport för förskolan Urfjäll godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S), Solange Olame Bayibsa (S), Kerstin Krantz Durhagen (MP),
Ingvar Landälv (KD) och Lisa Edwards (C) föreslår att Utbildningsnämnden
beslutar att:
Utbildningskontorets tillsynsrapport för förskolan Urfjäll godkänns.
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L) föreslår ändring i Utbildningskontorets Tillsynsrapport med
följande motivering:
”Moderaternas och Liberalernas förslag till ändring:
Lydelsen, ”Utbildningskontoret rekommenderar huvudmannen för förskolan
Urfjäll, UBIM, att upphöra med den obligatoriska medlemsavgiften för
föräldrarna i förskolan”, stryks i Tillsynsrapporten”

Sammanfattning
Tillsyn av förskolan Urfjäll genomfördes 6 oktober 2016. Enligt skollagens 26
kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående förskolor vars huvudman
kommunen har godkänt.
Utbildningskontoret uppfattar att förskolan Urfjäll har en god verksamhet med
stora möjligheter för barnen att växa och utvecklas i.
Utbildningskontoret har identifierat två utvecklingsområden och ger förskolan i
uppdrag att arbeta med dessa.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Tillsynsrapport förskolan Urfjäll 2 november 2016



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 21 november 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-12-20

Fortsättning § 86

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Utbildningskontorets
förslag till beslut samt Kaj Bergenhills (M) m.fl. förslag till att stryka
formuleringen i Tillsynsrapporten.
Ordföranden ställer därför Utbildningskontorets förslag mot Kaj Bergenhills
(M) m.fl förslag till beslut och finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontorets förslag till beslut.
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L) yrkar därför reservation i enlighet med eget förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L) yrkar följande:
”Lydelsen, Utbildningskontoret rekommenderar huvudmannen för förskolan
Urfjäll, UBIM, att upphöra med den obligatoriska medlemsavgiften för
föräldrarna i förskolan, stryks i Tillsynsrapport”

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Förskolan Urfjäll

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 87

Sammanträdesdatum:

2016-12-20

Tillsynsrapporter Pedagogisk omsorg
Dnr UN 16/0195

Beslut
1. Utbildningskontorets tillsynsrapport för Brunna skogstroll –
Bomullstrollen godkänns.
2. Utbildningskontorets tillsynsrapport för Brunna skogstroll –
Sammetstrollen godkänns
3. Utbildningskontorets tillsynsrapport för I ur och skur Skogstrollen
godkänns
4. Utbildningskontorets tillsynsrapport för I ur och skur Korpungarna
godkänns.
__________

Sammanfattning
En tillsyn bidrar till trygg miljö, goda resultat och en likvärdig pedagogisk
omsorg för fler barn inom Upplands-Bro kommun. Tillsynen utgår från de
lagar och regler som gäller för pedagogisk omsorg samt kommunens
tillämpningsföreskrifter.

Beslutsunderlag


Tillsynsrapport Brunna Skogstroll – Bomullstrollen



Tillsynsrapport Brunna Skogstroll – Sammetstrollen



Tillsynsrapport I ur och skur – Skogstrollen



Tillsynsrapport I ur och skur – Korpungarna



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2016

Beslutet skickas till:





Justerandes sign

Brunna skogstroll – Bomullstrollen
Brunna skogstroll – Sammetstrollen
I ur och skur Skogstrollen
I ur och skur Korpungarna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 88

Sammanträdesdatum:

2016-12-20

Reviderade regler och taxor för
förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg
Dnr UN 16/0214

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner reviderade regler och taxor för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg.
__________

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner reviderade regler och taxor för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S), Solange Olame Bayibsa (S), Kerstin Krantz Durhagen (MP),
Ingvar Landälv (KD) och Lisa Edwards (C) föreslår att Utbildningsnämnden
beslutar att:
Utbildningsnämnden godkänner reviderade regler och taxor för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg.
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L) föreslår ändring i Utbildningskontorets skrivelse med följande
motivering:
”Moderaterna och Liberalerna föreslåt att:
Sida 4 under punkt 1.1.7 sista stycket som lyder ” Barnomsorg på obekväm
arbetstid erbjuds vid förskolan Ekhammar från och med 1 mars 2017”
Ändras till:
”Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds som pilotprojekt vid förskolan
Ekhammar från och med 1 mars 2017 till och med 1 mars 2018”.
Sida 15, första stycket, sista meningen ”Inga avgifter utöver maxtaxan får
förekomma med undantag för den öppna verksamheten”
Ändras till:
”Enligt förordningen om maxtaxa får inga avgifter utöver maxtaxan
förekomma med undantag för den öppna verksamheten.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-12-20

Fortsättning § 88

Sammanfattning
Regler och taxor för forskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i UpplandsBro kommun uppdateras kontinuerligt. De viktigaste förändringarna i den
aktuella revideringen gäller punkterna 1.1.7 Barnomsorg på obekväm arbetstid,
2.5 Byte av plats och 4 Taxor i Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse 201612 05



Regler och taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i
Upplands-Bro kommun UN 103§ 2 december 2015 med föreslagna
ändringar.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Utbildningskontorets
förslag till beslut samt Kaj Bergenhills (M) m.fl. förslag till att ändra utvalda
meningar i Utbildningskontorets skrivelse.
Ordföranden ställer därför Utbildningskontorets förslag mot Kaj Bergenhills
(M) m.fl förslag till beslut och finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontorets förslag till beslut.
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L) yrkar därför reservation i enlighet med eget förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L) yrkar följande:
”Moderaterna och Liberalerna föreslåt att:
Sida 4 under punkt 1.1.7 sista stycket som lyder ” Barnomsorg på obekväm
arbetstid erbjuds vid förskolan Ekhammar från och med 1 mars 2017”
Ändras till:
”Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds som pilotprojekt vid förskolan
Ekhammar från och med 1 mars 2017 till och med 1 mars 2018”.
Sida 15, första stycket, sista meningen ”Inga avgifter utöver maxtaxan får
förekomma med undantag för den öppna verksamheten”
Ändras till:
”Enligt förordningen om maxtaxa får inga avgifter utöver maxtaxan
förekomma med undantag för den öppna verksamheten.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-12-20

Fortsättning § 88

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande

11 (30)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 89

Sammanträdesdatum:

2016-12-20

Förstudie Ekhammar
Dnr UN 16/0150

Beslut
1. Utbildningskontoret får i uppdrag att anpassa Ekhammarskolans matsal
till ett ökat antal elever och utreda möjligheten att samordna det med
nybyggnation av den nya grundsärskolan.
2. Utbildningskontoret får i uppdrag att utreda en eventuell utbyggnad
av Upplands-Brogymnasiet.
3. Utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen om
Ekhammarskolans utbyggnad och ger ett uppdrag till
Utbildningskontoret att teckna ett förstudieavtal med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB.
__________

Förslag till beslut
1. Utbildningskontoret får i uppdrag att anpassa Ekhammarskolans matsal till
ett ökat antal elever och utreda möjligheten att samordna det med
nybyggnation av den nya grundsärskolan.
2. Utbildningskontoret får i uppdrag att utreda en eventuell utbyggnad av
Upplands-Brogymnasiet.
3. Utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen om Ekhammarskolans
utbyggnad och ger ett uppdrag till Utbildningskontoret att teckna ett
förstudieavtal med Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S), Solange Olame Bayibsa (S), Kerstin Krantz Durhagen (MP),
Ingvar Landälv (KD) och Lisa Edwards (C) föreslår att Utbildningsnämnden
beslutar att:
1. Utbildningskontoret får i uppdrag att anpassa Ekhammarskolans matsal till
ett ökat antal elever och utreda möjligheten att samordna det med
nybyggnation av den nya grundsärskolan.
2. Utbildningskontoret får i uppdrag att utreda en eventuell utbyggnad av
Upplands-Brogymnasiet.
3. Utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen om Ekhammarskolans
utbyggnad och ger ett uppdrag till Utbildningskontoret att teckna ett
förstudieavtal med Upplands-Bro kommunfastigheter AB
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-12-20

Fortsättning § 89
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L) yrkar om tillägg av en ny punkt 4 och föreslår att
Utbildningsnämnden beslutar:
1. Utbildningskontoret får i uppdrag att anpassa Ekhammarskolans matsal till
ett ökat antal elever och utreda möjligheten att samordna det med
nybyggnation av den nya grundsärskolan.
2. Utbildningskontoret får i uppdrag att utreda en eventuell utbyggnad av
Upplands-Brogymnasiet.
3. Utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen om Ekhammarskolans
utbyggnad och ger ett uppdrag till Utbildningskontoret att teckna ett
förstudieavtal med Upplands-Bro kommunfastigheter AB.
4. Utbildningskontoret får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur
man ska arbeta aktivt med att få in fristående verksamheter i UpplandsBro.

Sammanfattning
2700 nya bostäder kommer att öka behovet av skolplatser i Kungsängen.
Utbildningskontoret skulle vilja starta arbetet med att hitta nya lösningar
tillsammans med Upplands-Bro kommunfastigheter AB och
Samhällsbyggnadskontoret som gör att Ekhammarskolan kan växa i takt med
befolkningen i området. Utbildningskontoret ser att området vid
Ekhammarskolan är det enda alternativet för denna utveckling. I omedelbar
närhet finns även Upplands-Brogymnasiet som också har nått sin fulla
elevkapacitet.
Om modernisering och en ökning av Ekhammarskolans elevkapacitet med ca
200 nya elevplatser ska vara på plats till 2020 måste ett arbete inledas nu.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2016



Behovsanalys för utbyggnad av Ekhammarskolan

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Utbildningskontorets
förslag till beslut samt Kaj Bergenhills (M) m.fl. förslag till att lägga till
ytterligare punkt i beslutet. Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska
avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-12-20

Fortsättning § 89
Ordföranden ställer därför Utbildningskontorets förslag mot Kaj Bergenhills
(M) m.fl förslag till beslut och finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontorets förslag till beslut.
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L) yrkar därför reservation i enlighet med eget förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L) yrkar följande:
1. Utbildningskontoret får i uppdrag att anpassa Ekhammarskolans matsal till
ett ökat antal elever och utreda möjligheten att samordna det med
nybyggnation av den nya grundsärskolan.
2. Utbildningskontoret får i uppdrag att utreda en eventuell utbyggnad av
Upplands-Brogymnasiet.
3. Utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen om Ekhammarskolans
utbyggnad och ger ett uppdrag till Utbildningskontoret att teckna ett
förstudieavtal med Upplands-Bro kommunfastigheter AB.
4. Utbildningskontoret får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur
man ska arbeta aktivt med att få in fristående verksamheter i UpplandsBro.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 90

Sammanträdesdatum:

2016-12-20

Förstudie ny förskola i östra Bro
Dnr UN 16/0212

Beslut
Behovsanalysen godkänns och Utbildningskontoret får i uppdrag att teckna ett
förstudieavtal med Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.
__________

Förslag till beslut
Behovsanalysen godkänns och Utbildningskontoret får i uppdrag att teckna ett
förstudieavtal med Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S), Solange Olame Bayibsa (S), Kerstin Krantz Durhagen (MP),
Ingvar Landälv (KD) och Lisa Edwards (C) föreslår att Utbildningsnämnden
beslutar att:
Behovsanalysen godkänns och Utbildningskontoret får i uppdrag att teckna ett
förstudieavtal med Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L) föreslår att Utbildningsnämnden gör tillägg med en punkt 2:
1. Behovsanalysen godkänns och Utbildningskontoret får i uppdrag att
teckna ett förstudieavtal med Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.
2. Utbildningskontoret får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur
man ska arbeta aktivt med att få in fristående verksamheter i UpplandsBro.

Sammanfattning
Många nya planerade bostäder kommer att öka behovet av förskolor i östra
Bro. Små barn behöver närhet till sin förskolskola. Med tanke på att de nya
bostadsområdena i Rosenängen med omnejd är placeringen av en ny förskola
vid Kockbacka naturlig.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 december 2016



Behovsanalys av en ny förskola vid Sandboda



Utbildningskontorets ramprogram Framtidens förskolor och skolor

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Utbildningskontorets
förslag till beslut samt Kaj Bergenhills (M) m.fl. förslag att lägga till punkt 2.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15 (30)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-12-20

Fortsättning § 90
Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därför Utbildningskontorets förslag mot Kaj Bergenhills
(M) m.fl förslag till beslut och finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontorets förslag till beslut.
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L) yrkar därför reservation i enlighet med eget förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L) yrkar följande:
”Yrkande om tillägg av ny punkt 2:
Utbildningskontoret får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur man ska
arbeta aktivt med att få in fristående verksamheter i Upplands-Bro”.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Sammanträdesdatum:

2016-12-20

Yttrande - Näringslivsstrategi för
Upplands-Bro kommun
Dnr UN 16/0185

Beslut
1. Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som
sitt eget till Kommunstyrelsen för vidare behandling.
2. Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som
sitt eget till Kommunstyrelsen för vidare behandling med revideringen i
Utbildningskontorets yttrande att:
”Näringslivsstaben samordnar kontakterna med det lokala näringslivet och
skolan i kommunen. Genom ett flertal näringslivsforum, som exempelvis
näringslivsrådet och näringslivsfrukostar, erbjuds möjlighet att diskutera och
stärka samarbetet mellan skolorna och näringslivet. Detta bör även lyftas fram i
strategin och på så sätt tydliggöra att kommunens satsning på näringsliv och
företagande skapar positivt klimat och framtidstro inom Utbildningskontorets
verksamheter.
Utbildningskontoret tycker också att strategin saknar tydligt syfte. Vem är den
till för? Saknas gör också källor/förklaringar. En visuell och estetisk touch
enligt kommunens grafiska profil skulle också ge strategin ett mer
professionellt intryck.”
__________

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som sitt eget
till Kommunstyrelsen för vidare behandling.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S), Solange Olame Bayibsa (S), Kerstin Krantz Durhagen (MP),
Ingvar Landälv (KD) och Lisa Edwards (C) föreslår att Utbildningsnämnden
beslutar:
1. Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets reviderade
remissvar som sitt eget till Kommunstyrelsen för vidare behandling.
2. Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som
sitt eget till Kommunstyrelsen för vidare behandling med revideringen i
Utbildningskontorets yttrande att:
”Näringslivsstaben samordnar kontakterna med det lokala näringslivet och
skolan i kommunen. Genom ett flertal näringslivsforum, som exempelvis
näringslivsrådet och näringslivsfrukostar, erbjuds möjlighet att diskutera och
stärka samarbetet mellan skolorna och näringslivet. Detta bör även lyftas fram i
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17 (30)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-12-20

Fortsättning § 91
strategin och på så sätt tydliggöra att kommunens satsning på näringsliv och
företagande skapar positivt klimat och framtidstro inom Utbildningskontorets
verksamheter.
Utbildningskontoret tycker också att strategin saknar tydligt syfte. Vem är den
till för? Saknas gör också källor/förklaringar. En visuell och estetisk touch
enligt kommunens grafiska profil skulle också ge strategin ett mer
professionellt intryck.”
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L) föreslår att Utbildningsnämnden beslutar om ett tillägg i
Utbildningskontorets yttrande till förslag. Tillägget lyder:
”Näringslivsstrategin behöver också offensiva mål och planer att få fler
fristående verksamheter inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde att
etablera sig i Upplands-Bro. Där man tydligare utgår från vilka behov de
fristående aktörerna har för att etablera sig och växa.”

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har tagit fram en Näringslivsstrategi i syfte att skapa
förutsättningar för näringsliv och företagande i ett växande Upplands-Bro.
Utbildningskontoret har yttrat sig om strategin och tycker att strategin är
nödvändig för en kommun i tillväxt.
Ett växande näringsliv är avgörande för tillväxt, där kommunen och
näringslivet tillsammans bidrar till en positiv utveckling i kommunen. Genom
ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, bättre service för medborgarna
och en ökad attraktionskraft. Näringslivsstrategin styr kommunens arbete med
näringslivsfrågor och tydliggör det vägval kommunen gör för att stödja en
utveckling av näringslivet.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets reviderade tjänsteskrivelse den 20 december 2016



Förslag till Näringslivsstrategi för Upplands-Bro kommun

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Utbildningskontorets
förslag till beslut samt Kaj Bergenhills (M) m.fl. förslag om ett tillägg.
Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därför Utbildningskontorets förslag mot Kaj Bergenhills
(M) m.fl förslag till beslut och finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontorets förslag till beslut.
Justerandes sign
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Fortsättning § 91
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L) yrkar därför reservation i enlighet med eget förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L) yrkar att:
”Näringslivsstrategin behöver också offensiva mål och planer att få fler
fristående verksamheter inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde att
etablera sig i Upplands-Bro. Där man tydligare utgår från vilka behov de
fristående aktörerna har för att etablera sig och växa.”

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

KS
Akt
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Sammanträdesdatum:
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Samråd om detaljplan för äldreboende
och förskola vid Lillsjö badväg
(Kungsängens-Tibble 1:3), nr 1607,
Kungsängen
Dnr UN 16/0210

Beslut
Utbildningskontorets yttrande över samråd om detaljplan för äldreboende och
förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens- Tibble 1:3), nr 1607, Kungsängen
godkänns.
__________

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen, den 16 november 2016, sänds förslag till
detaljplan för äldreboende och förskola vid Lillsjö badväg (KungsängensTibble 1:3, nr 1607) ut för samråd enligt regler för standardförfarande.
På gräsplanen vid Lillsjö badväg planeras ett äldreboende ut mot
Granhammarsvägen. Bakom äldreboendet planeras en förskola. Kommunen
konstaterar att planens genomförande inte får en sådan betydande påverkan på
miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser att en
miljö-bedömning behöver göras.
Utbildningskontoret yttrar sig över samrådet.

Beslutsunderlag


Samråd om detaljplan för äldreboende och förskola vid Lillsjö badväg
(Kungsängens- Tibble 1:3), nr 1607, Kungsängen den 16 november
2016



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 29 november
2016

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Upplands-Bro kommunfastigheter AB
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Sammanträdesdatum:
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Intern kontrollplan 2016
Dnr UN 15/2309

Beslut
1. Utbildningskontorets rapporter för intern kontrollplan 2016 godkänns.
2. Utbildningskontorets förslag till förbättrade rutiner för
kontrollområdena åtgärdsprogram och modersmålsundervisning
godkänns.
__________

Sammanfattning
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta
en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Utbildningskontorets
granskning för 2016 omfattar tre kontrollområden enligt beslut i
Utbildningsnämnden den 1 december 2015 UN § 105.
Garanterad undervisningstid i gymnasieskolan

Kontrollera att eleverna inom gymnasieskolans nationella program får den
garanterade undervisningstid de har rätt till enligt skollagens 16 kap. 18 §.
Samt att huvudmannen kan redovisa hur eleven fått sin garanterade
undervisningstid enligt gymnasieförordningens 4 kap. 22 §.
Åtgärdsprogram

Kontrollera åtgärdsprogrammens utformning vid kommunens skolor och att de
följer föreskrifter och rekommendationer för utformandet.
Modersmålsundervisning

Kontrollera att skolorna följer regleringarna om att rektor fattar beslut om
modersmålsundervisning, enligt skolförordningens 5 kap. 7 § och
gymnasieförordningens 4 kap. 15 §.
Utbildningsstabens utredare Emilia Kihlstrand och Sara Lauri har genomfört
granskning av de valda kontrollområdena under hösten 2016. Vissa avvikelser
har konstaterats, varför Utbildningskontoret föreslår förbättrade rutiner för två
av kontrollområdena.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Vägledning och kommungemensam mall den 4 mars 2002



Reglemente för intern styrning och kontroll den 7 maj 2014



Beslut om intern kontroll 2016 den 1 december 2015 UN § 105



Utbildningskontorets kontrollrapporter den 28 november 2016



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2016

Utdragsbestyrkande

21 (30)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-12-20
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Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt
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Sammanträdesdatum:

2016-12-20

Intern kontrollplan 2017
Dnr UN 16/0200

Beslut
Utbildningskontorets förslag på områden för intern kontroll 2017 antas.
__________

Sammanfattning
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta
en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Utbildningskontorets
förslag för 2017 års interna kontroll omfattar områdena; undervisningstid i
grundskolan och grundsärskolan, beslut om svenska som andraspråk, bidrag för
nyanlända elever samt utdrag ur belastningsregistret.

Beslutsunderlag
•
•
•

Vägledning och kommungemensam mall den 4 mars 2002
Reglemente för intern styrning och kontroll den 7 maj 2014
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2016

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt
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Sammanträdesdatum:
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Utbildningsnämndens internbudget
2017
Dnr UN 16/0153

Beslut
1. Utbildningsnämnden antar internbudget för 2017 fördelat på
verksamhetsnivå enligt bilaga 1 i kontorets förslag den 7 december
2016.
2. Utbildningsnämnden fastställer pengbelopp för 2017 för pedagogisk
omsorg (familjedaghem), förskola, förskoleklass, grundskola, och
skolbarnsomsorg enligt bilaga 2 i kontorets förslag den 7 december
2016.
3. Utbildningsnämnden fastställer prislista 2017 för
introduktionsprogrammen enligt bilaga 3 i kontorets förslag den 7
december 2016.
4. Utbildningsnämnden fastställer prislista 2017 för obligatorisk särskola
enligt bilaga 4 i kontorets förslag den 7 december 2016.
5. Utbildningschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens
gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov.
6. Ekonomen får i uppdrag att vidta tekniska justeringar.
7. Paragrafen förklaras omedelbar justerad.
__________

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden antar internbudget för 2017 fördelat på
verksamhetsnivå enligt bilaga 1 i kontorets förslag den 7 december
2016.
2. Utbildningsnämnden fastställer pengbelopp för 2017 för pedagogisk
omsorg (familjedaghem), förskola, förskoleklass, grundskola, och
skolbarnsomsorg enligt bilaga 2 i kontorets förslag den 7 december
2016.
3. Utbildningsnämnden fastställer prislista 2017 för
introduktionsprogrammen enligt bilaga 3 i kontorets förslag den 7
december 2016.
4. Utbildningsnämnden fastställer prislista 2017 för obligatorisk särskola
enligt bilaga 4 i kontorets förslag den 7 december 2016.
5. Utbildningschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens
gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov.
6. Ekonomen får i uppdrag att vidta tekniska justeringar.
7. Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Justerandes sign
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Fortsättning § 95

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S), Solange Olame Bayibsa (S), Kerstin Krantz Durhagen (MP),
Ingvar Landälv (KD) och Lisa Edwards (C) föreslår att Utbildningsnämnden
beslutar:
1. Utbildningsnämnden antar internbudget för 2017 fördelat på
verksamhetsnivå enligt bilaga 1 i kontorets förslag den 7 december
2016.
2. Utbildningsnämnden fastställer pengbelopp för 2017 för pedagogisk
omsorg (familjedaghem), förskola, förskoleklass, grundskola, och
skolbarnsomsorg enligt bilaga 2 i kontorets förslag den 7 december
2016.
3. Utbildningsnämnden fastställer prislista 2017 för
introduktionsprogrammen enligt bilaga 3 i kontorets förslag den 7
december 2016.
4. Utbildningsnämnden fastställer prislista 2017 för obligatorisk särskola
enligt bilaga 4 i kontorets förslag den 7 december 2016.
5. Utbildningschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens
gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov.
6. Ekonomen får i uppdrag att vidta tekniska justeringar.
7. Paragrafen förklaras omedelbar justerad.
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L) föreslår att Utbildningsnämnden återremiterar ärendet.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har gjort ett budgetförslag för 2017 med utgångspunkt från
Kommunfullmäktiges beslut om budgetramar.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2016



Budgetförslag Utbildningsnämnden 2017 med bilagor

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Utbildningskontorets
förslag till beslut samt Kaj Bergenhills (M) m.fl. förslag till återremiss.
Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därför Utbildningskontorets förslag mot Kaj Bergenhills
(M) m.fl förslag till beslut och finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontorets förslag till beslut.
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L) yrkar därför reservation i enlighet med eget förslag.
Justerandes sign
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Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L) yrkar följande:
Moderaterna och Liberalerna yrkar återremitering med följande motivering:
”Budgeten är ett av de viktigaste redskapen att bedriva sin politik. Här ska
anges politiska mål och hur de ska följas upp. Vid kommunfullmäktige den 30
november 2016 antog den styrande majoriteten sin egen budget, vilket nu styr
nämndens internbudget. Vi kan konstatera att den styrande majoriteten har haft
ett år på sig att åtgärda de brister i målen och uppföljningsansvaret som vi
visade på i 2016 års internbudget. Fortfarande kvarstår många av problemen
även i 2017 års internbudget.
Bristerna gör att Utbildningsnämnden inte kan svara upp fullt ut mot sitt
uppföljningsansvar och att nämnden bryter mot delar av budgetdirektivet.
Vi yrkar därför på återremittering för att budgeten får:
- Mätbara mål. Hur mäts exempelvis nämndmål 3.1.1?
- Konkreta mål. Exempelvis behöver anges om skolskjutsar ingår i mål 3.6.3.
- Indikatorer för de nämndmål som saknar det.
- Ange hur viktning mellan indikatorerna ska ske när flera indikatorer anges för
ett och samma mål
- Indikatorer som mäter måluppfyllelse. Exempelvis 3.5.1 där det är oklart vad
som avses med planerade.”

Beslutet skickas till:


Akt

Paragrafen förklaras omedelbar justerad

___________________________
Kaj Bergenhill (M)

___________________________
Rolf Nersing (S)

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:
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Likabehandlingsprincipen vid
kommunalt underskott
Dnr UN 16/0226

Beslut
1. Utbildningskontoret ges i uppdrag att skyndsamt utreda vilka
ersättningsanspråk fristående skolor, förskolor och fritidshem kan ha
med anledning av de kommunala underskotten.
2. Reglering av eventuella ersättningsanspråk enligt punkt 1 sker snarast
som möjligt.
3. Rutiner tas fram för att i god tid varje år hantera eventuella kommunala
underskott så att fristående verksamheter likabehandlas.
__________

Sammanfattning
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M) och Nawal AlIbrahim (L), Moderaterna och Liberalerna i Upplands-Bro kommun, väckte ett
ärende på samma dag som nämndsammanträdet ägde rum den 20 december
2016. Ärendet tar upp frågan om likabehandlingsprincipen vid kommunalt
underskott.

Beslutsunderlag


Nya moderaternas och Liberalernas skrivelse den 20 december 2016

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Nya moderaterna
Liberalerna
Akt
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1.

Kontorschefens rapport

Balanslista per den 12 december 2016

Ekonomisk rapport


Justerandes sign

Tema: Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun
Öppna jämförelser
Resultat medarbetarenkät Utbildningskontoret 2016
Risk- och konsekvensanalyser 2016
Nyanställningar och pågående rekryteringar
Kvalitetsdag för Utbildningsnämnden

Balanslista


3.

2016-12-20

Rapporter







2.

Sammanträdesdatum:

Utbildningschefen redovisar det ekonomiska läget
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Delegationsbeslut

1.

Beslut om fast årlig tillsynsavgift på Förskolan Blomman Org nr:
2120000100 FINNSTA 1:229

2.

Fast årlig tillsynsavgift Råbyskolan, Bro-Råby 3:129

3.

Resa utanför Sverige med inom EU, Stefan Lindberg, UpplandsBrogymnasiet

4.

Ordförandebeslut om utställning av förslag på detaljplan för
Trädgårdsstaden i bro (etapp1) nr 1302

5.

Beslut om mottagande i grundsärskolan

6.

Beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunal grundskola utom
kommunen

7.

Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående gymnasieskola

8.

Kaj Bergenhills deltagande i Attention konferens om tillgänglig skola för
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar den 29 november
2016

9.

Utökad barngrupp I ur och skur Skogstrollen - Marie Tundal

10.

Beslut om integrering i annan skolform

11.

Beslut om uppskjuten skolplikt

12.

Beslut om fritidshemplats enligt skollagen 14 kap 7§

13.

Beslut om integrering i gymnasiesärskolan
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Anmälningar

1.

Kommunfullmäktiges beslut § 99 - Redovisning av obesvarade
medborgarförslag

2.

Kommunfullmäktiges beslut § 100 - Redovisning av obesvarade motioner

3.

Kommunfullmäktiges beslut § 109 - Entledigande av Anna-Maj Lilly
(KD) från uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden

4.

Kommunfullmäktiges beslut § 110 - Entledigande av Ingvar Landälv (KD)
från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden

5.

Kommunfullmäktiges beslut § 111 - Val av ny ledamot i
Utbildningsnämnden efter Anna-Maj Lilly (KD)

6.

Kommunfullmäktiges beslut § 112 - Val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden efter Ingvar Landälv (KD)

7.

Kommunfullmäktiges beslut § 117 - Entledigande av Armin Khajehdehi
(M) från uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden

8.

Kommunfullmäktiges beslut § 118 - Val av ny ledamot i
Utbildningsnämnden efter Armin Khajehdehi (M)

9.

Kommunfullmäktiges beslut § 97 - Måltidspolicy för Upplands-Bro
kommun

10.

Kommunfullmäktiges beslut § 98 - Biblioteksplan 2016-2019

11.

Kommunfullmäktiges beslut § 92 - Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism

12.

Dom från förvaltningsrätten gällande skolskjuts enligt skollagen.
Målnummer 15455-16

13.

Dom från förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning enligt
kommunallagen. Målnummer 16632-16

14.

Överklagan av skolskjuts för en elev i årskurs 4
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