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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2018-02-20

Plats och tid

Gemaket, 2018-02-20 15:00-19:05

Ajournering

16:58-17:09, 17:27-17:32

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

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)
Kerstin Krantz Dürhagen (MP)
Heléne Söderholm (S)

Anders Eklöf (L)
Närvarande ersättare

Sven-Inge Nylund (S), §§ 9-16,
§ 17 (kontorschefens rapport,
balanslista) §§ 18-19
Khursid Chowdhury (V)
Lars Thomasson (C), §§ 12,
17 (temaärende)
Lilja Johansson Lindfors (S)

Kaj Söder - utbildningschef, Jesper Sjögren – stabschef, Peter Ottosson controller, Viktor Engström - enhetschef Resursteamet, § 17 (temaärende),
Christina Skagerström - utredare Resursteamet, § 17 (temaärende), Lisa Coudek
- projektledare preventionsprojektet § 12, Karin Haglund -nämndsekreterare.

Övriga deltagare

Utses att justera

Kaj Bergenhill (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2018-02-23
kl. 14:30

Paragrafer

§§ 9 - 19

Underskrifter

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

Karin Haglund

Ordförande

Rolf Nersing (S)

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

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

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

Organ:

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-02-20

Datum för anslags uppsättande:

2018-02-26

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

2018-03-19

Underskrift

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

Karin Haglund
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§9

Sammanträdesdatum:

2018-02-20

Yttrande om granskning 2 av förslag till
detaljplan för förskola vid Lillsjö badväg
(Kungsängens-Tibble 1:3), nr 1607,
Kungsängen
Dnr UN 18/0010

Beslut
Utbildningskontorets yttrande om granskning 2 av förslag till detaljplan för
förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens- Tibble 1:3), nr 1608, Kungsängen
godkänns.
__________

Sammanfattning
Förslag till detaljplan för förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3)
nr 1608, sänds ut för granskning nr 2 enligt regler för standardförfarande, planoch bygglagen (2010:900).
Detaljplanen ingick tidigare i detaljplan för Äldreboende och förskola vid
Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3), nr 1607. Efter första granskningen
behövde förskolans lokalisering och utformning utredas ytterligare. Planen
delades därför inför antagandet och endast detaljplanen för äldreboendet antogs
den 26 april 2017 och vann laga kraft den 23 maj 2017. Förslaget till förskola
granskas nu ytterligare en gång eftersom byggnadsarean för förskolan har ökat.
Utbildningskontoret yttrar sig över samrådet.

Beslutsunderlag
•

Granskning 2 av förslag till detaljplan för förskola vid Lillsjö badväg
(Kungsängens-Tibble 1:3), nr 1608, Kungsängen)

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivning den 1 februari 2018.

Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 10

Sammanträdesdatum:

2018-02-20

Samråd om detaljplan för Rankhus,
etapp 1 (del av Ekhammar 4:268 m.fl.)
nr 1503, Kungsängen
Dnr UN 18/0011

Beslut
Utbildningskontorets yttrande över Samråd om detaljplan för Rankhus, etapp 1
(del av Ekhammar 4:268 m.fl.) nr 1503, Kungsängen godkänns.

Kaj Bergenhill (M) och Kerstin Molander (M) deltar inte i beslutet.
__________

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 6 december 2017, sänds förslag till
detaljplan för Rankhus, etapp 1, (del av Ekhammar 4:268 m.fl.) nr 1503,
Kungsängen och miljökonsekvensbeskrivning ut för samråd enligt reglerna för
normalt planförfarande (SFS 2010:900)
Utbildningskontoret har yttrat sig över förslaget.

Protokollsanteckning
Moderaterna medges lämna följande protokollsanteckning:
” Moderaterna anser att förslag på detaljplan för Rankhus, etapp 1 (del av
Ekhammar 4:268 m.fl.) nr 1503, behöver invänta kommande fördjupade
översiktsplan, FÖP, för Kungsängens tätort eftersom den kan visa hur
anknytningen till övriga tätorten ska fungera. Därför deltar vi inte i beslutet.”

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2018

•

Samrådshandlingar för Rankhus, etapp 1

Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadskontoret
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 11

Sammanträdesdatum:

2018-02-20

Tryggheten på Råbyskolan
Dnr UN 17/0174

Beslut
Utbildningskontorets svar om tryggheten på Råbyskolan godkänns med
tillägget att utbildningschefen får i uppdrag att rapportera uppföljning i
samband med SKA-rapporten hösten 2018 avseende trygghetsutvecklingen i
Råbyskolan.
__________

Förslag till beslut
Utbildningskontorets svar om tryggheten på Råbyskolan godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Nawal Al-Ibrahim (L) samt Anders
Eklöf (L) yrkar på följande tillägg till Utbildningskontorets förslag till beslut:
”Utbildningschefen får i uppdrag att rapportera uppföljning i samband med
SKA-rapporten hösten 2018 avseende trygghetsutvecklingen i Råbyskolan.

Sammanfattning
Moderaterna väckte ett ärende på Utbildningsnämndens sammanträde den 21
november 2017 där förslag till beslut innebar att Utbildningskontoret får i
uppdrag att ur ett trygghetsperspektiv för nämnden redovisa bakgrund, trender,
nuläge och handlingsplan för det fortsatta arbetet för att öka tryggheten på
Råbyskolan till goda nivåer. Utbildningsnämnden beslutade att skicka ärendet
vidare till Utbildningskontoret för beredning.
Utbildningskontoret har berett ärendet och svarat på ärendet.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2018

•

Moderaternas skrivning till Utbildningsnämnden den 20 november
2017

Beslutsgång
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Nawal Al-Ibrahim (L) samt Anders
Eklöf (L) yrkar på tillägg till Utbildningskontorets förslag till beslut. Rolf
Nersing (S) m.fl. ställer sig bakom Moderaternas och Liberalernas tillägg.
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och Utbildningsnämnden
beslutar i enlighet med Utbildningskontorets förslag till beslut med
Moderaternas och Liberalernas tilläggsförslag.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Fortsättning § 11

Beslutet skickas till:
•

Akt

Sammanträdesdatum:

2018-02-20
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 12

Sammanträdesdatum:

2018-02-20

Slutrapport Preventionsprojektet
Dnr UN 18/0026

Beslut
1. Rapporten godkänns som delrapport.

2. I förslaget till organisation ska spelmissbruk ingå.
3. Utbildningsnämnden uppdrar åt Utbildningskontoret att återkomma
med slutrapport, som inkluderar analys av måluppfyllelse, när projektet
avslutas.
__________

Förslag till beslut
Slutrapporten för Preventionsprojektet som är finansierat av den sociala
investeringsfonden godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) m.fl. föreslår följande förslag till beslut med hänsyn till att
projektet är förlängt till oktober 2018:
1. Rapporten godkänns som delrapport.
2. I förslaget till organisation ska spelmissbruk ingå.
3. Utbildningsnämnden uppdrar åt Utbildningskontoret att återkomma
med slutrapport när projektet avslutas.
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Nawal Al-Ibrahim (L) samt Anders
Eklöf (L) ställer sig bakom Rolf Nersings (S) m.fl. förslag till beslut men yrkar
på följande tillägg i punkt 3:
”Utbildningsnämnden uppdrar åt Utbildningskontoret att återkomma med
slutrapport, som inkluderar analys av måluppfyllelse, när projektet avslutas.”

Sammanfattning
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för samordning av kommunens
arbete för att begränsa skadeverkningar till följd av alkohol, narkotika, dopning
och tobak samt att arbeta för att minska den psykiska ohälsan bland barn och
unga i Upplands-Bro kommun. Projektet möjliggör även att kommunen kan
arbeta mer strategiskt med dessa frågor i framtiden.
Utbildningskontoret har i samverkan med Socialkontoret och Kultur- och
fritidskontoret tagit fram en slutrapport för projektet.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-02-20

Fortsättning § 12

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2018

•

Förslag till slutrapport för preventionsprojektet

Beslutsgång
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Nawal Al-Ibrahim (L) samt Anders
Eklöf (L) meddelar att de ställer sig bakom Rolf Nersings (S) m.fl. förslag till
beslut men yrkar på ett tillägg i punkt tre. Rolf Nersing (S) m.fl. ställer sig
bakom tillägget i punkt tre.
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
•
•
•

Socialnämnden
Kultur- och Fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 13

Sammanträdesdatum:

2018-02-20

Verksamhetsberättelse 2017
Dnr UN 18/0025

Beslut
Utbildningskontorets förslag till verksamhetsberättelse för 2017 godkänns och
överlämnas till Kommunstyrelsen.

Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Nawal Al-Ibrahim (L) samt Anders
Eklöf (L) deltar inte i beslutet.
__________

Sammanfattning
Utbildningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för år 2017 i
enlighet med Kommunledningskontorets anvisningar.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2018

•

Förslag till verksamhetsberättelse 2017

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Nawal Al-Ibrahim (L) samt Anders
Eklöf (L) medges lämna följande protokollsanteckning:
” Det är troligt att miljonrullningen med underskott fortsätter under 2018
eftersom budgeten från S, MP, KD och C är underfinansierad för 2018. Den
styrande majoriteten inte heller lyckats hantera många av de bakomliggande
orsakerna till mångmiljonunderskotten 2016 och 2017, trots att de haft sedan
2015 på sig.
I verksamhetsberättelsen punkt 3.8 "Investeringsredovisning" ser man att det
fanns 598 kkr kvar att använda för "Utomhusmiljö förskolor och skolor" och
311 kkr kvar för "Utemiljö/inventarier till nya paviljonger. Totalt alltså c:a 900
kkr som inte använts 2017. Varför dessa medel inte använts samtidigt som
föräldrar länge framfört behovet av att få en bra skolgård på Ekhammarskolan
ställer vi oss mycket frågande kring.
Vi noterar med bestörtning att tryggheten och resultaten försämras allt mer.
Måluppfyllelsen i årskurs 3 och 6 har försämrats, liksom att andelen elever
med gymnasieexamen minskar och är lägre än rikssnittet. Den styrande
majoriteten har utlovat att lyfta skolan, men verkligheten är en annan.
Vi kan därför inte instämma i bedömningen att måluppfyllelsen är relativt god.
Vi deltar inte i beslutet om Verksamhetsberättelsen eftersom verksamheten inte
baserats på våra respektive budgetförslag.”
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Fortsättning § 13

Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-02-20
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 14

Sammanträdesdatum:

2018-02-20

Utställning av förslag till detaljplan för
Tibbleängen, (del av KungsängensTibble 1:470 m.fl.) nr 0801,
Kungsängen
Dnr UN 18/0033

Beslut
Utbildningskontorets yttrande om förslag till detaljplan för Tibbleängen (del av
Kungsängens- Tibble 1:470), nr 0801, Kungsängen godkänns.
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M) deltar inte i beslutet.
__________

Sammanfattning
Planområdet ligger i Gröna dalen och är i dagsläget obebyggt. Planen
avgränsas i norr av Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i
väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst och i söder ett öppet parkrum och en
skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och cykelvägar.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga cirka 225 nya
bostäder för del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de
kommunala fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41
och Ekhammar 4:269, i Gröna dalen.
Utbildningskontoret har yttrat sig om detaljplaneförslaget.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2018

•

Utställningshandlingar

Protokollsanteckning
Moderaterna medges lämna följande protokollsanteckning:
” Moderaterna anser att förslag på detaljplan behöver invänta kommande
fördjupade översiktsplan, FÖP, för Kungsängens tätort eftersom den kan visa
hur anknytningen till övriga tätorten ska fungera. Därför deltar vi inte i
beslutet.”

Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 15

Sammanträdesdatum:

2018-02-20

Uppföljning av handlingsplan för
särbegåvade elever
Dnr UN 18/0039

Beslut
Ärendet överlämnas till utbildningschefen för beredning.
_________

Förslag till beslut
Utbildningschefen får i uppdrag att för Utbildningsnämnden redovisa:
•

Måluppfyllnad enligt punkt 3.1. i handlingsplanen

•

Implementeringen av åtgärder enligt punkt 3.2 i handlingsplanen

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) m.fl. föreslår att ärendet angående uppföljning av
handlingsplan särbegåvade elever ställt till utbildningsnämnden den 14 februari
2018 överlämnas till utbildningschefen för beredning.

Sammanfattning
Moderaterna har den 14 februari 2018 skickat en skrivelse till
Utbildningsnämnden angående uppföljning av handlingsplan för särbegåvade
elever. Moderaterna vill med denna skrivelse lägga till ett nytt ärende till
dagordningen på Utbildningsnämndens sammanträde.

Beslutsunderlag
•

Moderaternas skrivelse ”Uppföljning av handlingsplan särbegåvade
elever” den 14 februari 2018.

Beslutsgång
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rolf
Nersings (S) m.fl. förslag till beslut, att lämna ärendet till utbildningschefen för
beredning.

Beslutet skickas till:
•

Utbildningschefen
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 16

Sammanträdesdatum:

2018-02-20

Uppföljning av investeringsredovisning
Dnr UN 18/0038

Beslut
Ärendet överlämnas till Utbildningschefen för beredning.
__________

Förslag till beslut
Utbildningschefen får i uppdrag att för Utbildningsnämnden redovisa:
•

Varför 6,5 Mkr, nära 36% av Investeringsbudgeten, inte använts 2017

•

Varför är Ekhammarskolans skolgård ännu inte är färdigställd.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) m.fl. föreslår att ärendet angående uppföljning av
investeringsredovisning ställt till utbildningsnämnden den 16 februari 2018
överlämnas till utbildningschefen för beredning.

Sammanfattning
Moderaterna har den 16 februari 2018 skickat en skrivelse till
Utbildningsnämnden angående uppföljning av investeringsredovisning.
Moderaterna vill med denna skrivelse lägga till ett nytt ärende till
dagordningen på Utbildningsnämndens sammanträde.

Beslutsunderlag
•

Moderaternas skrivelse ”Uppföljning av investeringsredovisning” den
15 februari 2018.

Beslutsgång
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rolf
Nersings (S) m.fl. förslag till beslut, att lämna ärendet till utbildningschefen för
beredning.

Beslutet skickas till:
•

Utbildningschefen
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 17

Sammanträdesdatum:

2018-02-20

Rapporter

1. Temaärende
•

Resursfördelning i skolan

2. Kontorschefens rapport
•

Tillbud och olycksfall

•

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

•

Övergripande risk- och konsekvensanalyser under året

•

Resultat medarbetarenkät

•

Kartläggning trygghet och säkerhet

•

Förskoleklassen blir obligatorisk

•

Prao blir obligatoriskt i årskurs 8 och 9

•

Stadieindelad timplan i grundskolan

•

Obligatoriskt med lovskola

•

Ny rektor i Finnstaskolan

3. Balanslista
•

Balanslista per den 20 februari 2018
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 18

Sammanträdesdatum:

2018-02-20

Delegationsbeslut

1. Tillförordnad rektor Lillsjöskolan 2018-01-18 -- 2018-02-09.
2. Delegationsbeslut; Resa utanför Sverige men inte utanför EU, ATEA:s
Skolutvecklingsresa 2018 inklusive BETT-mässa, N:a Kungsängens
förskolor.
3. Delegationsbeslut; Resa utanför Sverige men inte utanför EU, ATEA:s
Skolutvecklingsresa 2018 inklusive BETT-mässa, Finnstaskolan.
4. Delegationsbeslut; Resa utanför Sverige men inte utanför EU, ATEA:s
Skolutvecklingsresa 2018 inklusive BETT-mässa, Klockarängen.
5. Delegationsbeslut; Resa utanför Sverige men inte utanför EU, ATEA:s
Skolutvecklingsresa 2018 inklusive BETT-mässa, Brunna/Håbo-Tibble
förskola.
6. Delegationsbeslut; Resa utanför Sverige men inte utanför EU, ATEA:s
Skolutvecklingsresa 2018 inklusive BETT-mässa, Västra Bro förskola.
7. Delegationsbeslut; Resa utanför Sverige men inte utanför EU, ATEA:s
Skolutvecklingsresa 2018 inklusive BETT-mässa, Östra Bro förskola.
8. Delegationsbeslut; Resa utanför Sverige men inte utanför EU, ATEA:s
Skolutvecklingsresa 2018 inklusive BETT-mässa, Broskolan.
9. Delegationsbeslut; Resa utanför Sverige men inte utanför EU, ATEA:s
Skolutvecklingsresa 2018 inklusive BETT-mässa, stabschef,
verksamhetschef förskolan, förskolechefer, Skoldatateket, IKTpedagoger.
10. Delegationsbeslut: Resa utanför Sverige men inte utanför EU, Island.
Fortbildningskurs inom ramen för Erasmusprojekt, UpplandsBrogymnasiet.
11. Ansökan om tillfälligt utökat barnantal pedagogisk omsorg, Hacer
Karabas.
12. Utökad barngrupp, Brunna Skogstroll - Bomullstrollen Lotta
Hofverberg.
13. Förändring av tidigare beslut om tillfälligt uppdrag som rektor,
Finnstaskolan.
14. Beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunal grundskola.

15 (17)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-02-20

Fortsättning § 18
15. Beslut om målgruppstillhörighet till gymnasiesärskolan.
16. Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående gymnasiesärskola utom
kommunen.
17. Protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-12
18. Protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-16
19. Protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-05
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 19

Sammanträdesdatum:

2018-02-20

Anmälningar

1. Rapport angående "Undervisning i fritidshemmet - inom områdena
språk och kommunikation samt natur och samhälle"
2. Meddelande om granskningsutlåtande - Detaljplan för Svartviks Strand
nr 1605, Kungsängen.
3. Dom i mål 18419–17, gällande skolplacering, Finnstaskolan.
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