
  PROTOKOLL  1 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Utses att justera  Kaj Bergenhill (M)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2018-05-29 

kl. 14:00 
Paragrafer 
 

 §§ 31-33 och 35- 43 

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: 2018-05-22 

Datum för anslags uppsättande: 2018-05-29 Datum för anslags nedtagande: 

 

2018-06-19 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Karin Haglund 
 

 

Plats och tid Finnstaskolan, 2018-05-22 15:00-18:13 

Ajournering 15:38-15:55, 16:12-16:20 

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

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) 

Kerstin Molander (M)  

Ingvar Landälv (KD) 

Kerstin Krantz Dürhagen (MP) 

Heléne Söderholm (S) 

Lars Thomasson (C) 

Björn Elfvelin (M) 

Närvarande ersättare 

Sven-Inge Nylund (S) § 41-43 

Lilja Johansson Lindfors (S) 

Christian Kronsell (S) 

Daniel Walfridsson (M) 

Övriga deltagare Kaj Söder - utbildningschef, Jesper Sjögren – stabschef utbildningskontoret, Peter 

Ottosson, controller, Sara Lauri - kvalificerad utredare utbildningskontoret, 

Katarina Rosik Ekroth – kommunjurist, Ulrika Linné - förskolechef Västra Bro 

förskolor, § 41 (temaaärende), Nina Löwing - utvecklingsledare, § 41 

(temaärende), Anneli Jonsson - förskolelärare, § 41 (temaärende), Sandra Krantz - 

speciallärare Lillsjöskolan § 41 (temaärende), 

Christan Åhlberg - rektor Finnstaskolan § 41 (temaärende), Soma Arenander - 

biträdande rektor Finnstaskolan, § 41 (temaärende), Karin Haglund, 

nämndsekreterare. 

 

 



  PROTOKOLL  2 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

 

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 
 

 

Utses att justera  Kaj Bergenhill (M)  

Justeringens plats och tid Finnstaskolan 2018-05-22 kl. 18.15 Paragrafer 
 

 § 34  

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: 2018-05-22 

Datum för anslags uppsättande: 2018-05-23 Datum för anslags nedtagande: 

 

2018-06-13 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Karin Haglund 
   



  PROTOKOLL 3 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Innehållsförteckning 

§ 31 Pedagogiskt pris läsåret 2017/2018 4 

§ 32 Pedagogiskt pris läsåret 2018/2019 5 

§ 33 Politikerbesök läsåret 2018/2019 6 

§ 34 Revidering av Utbildningsnämndens delegationsförteckning 7 

§ 35 Ansökan om uppstart av pedagogisk omsorg 8 

§ 36 Upphörande av rätt till bidrag Brunna Skogstroll – 
Sammetstrollen  9 

§ 37 Uppföljning av handlingsplan särbegåvade elever 10 

§ 38 Medborgarförslag angående att utbilda elever från årskurs 6 i 
hjärt-lungräddning 11 

§ 39 Ny förskola (Lillsjö badväg) 12 

§ 40 Verksamhetsrapport april 2018 14 

§ 41 Rapporter 15 

§ 42 Delegationsbeslut 16 

§ 43 Anmälningar 17 

  



  PROTOKOLL 4 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 31 Pedagogiskt pris läsåret 2017/2018 
 Dnr UN 17/0046 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar om vinnare av pedagogiskt pris läsåret 

2017/2018 enligt beredningens förslag. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade den 21 oktober 2014 UN § 68 om att införa ett 

årligt pedagogiskt pris. Information om priset finns på kommunens webbplats. 

Valt fokusområde detta läsår är samarbete mellan förskola/skola och hem. 

Antalet inkomna nomineringar är 21 och Utbildningskontoret har valt ut fem 

av dessa som får presentera sig inför juryn. Beredningen och juryn 

sammanträder den 15 maj 2018 och tar fram ett förslag till vinnare av 

pedagogiskt pris som beslutas vid Utbildningsnämndens sammanträde den 22 

maj 2018.  

Beslutsunderlag 

• Utvalda nomineringar för läsåret 2017/2018 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 april 2018 

• Beredningens förslag till vinnare av pedagogiskt pris informeras på 

Utbildningsnämndens sammanträde den 22 maj 2018 
  



  PROTOKOLL 5 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 32 Pedagogiskt pris läsåret 2018/2019 
 Dnr UN 18/0060 

Beslut 

Utbildningskontorets förslag för fokusområde för pedagogiskt pris läsåret 

2018/2019 godkänns.  

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens pedagogiska pris är en uppmuntran till och en 

bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration 

och ökat fokus på pedagogens betydelse, samt bidra till en ökad måluppfyllelse 

för våra barn och elever. Varje läsår utgår det pedagogiska priset från ett 

förutbestämt fokusområde. 

Förslag på fokusområde för läsåret 2018/2019 är: 

Språkutvecklande arbetssätt 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Läroplanerna betonar det språkutvecklande perspektivet. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den 

skriftspråkliga världen. I skolan är ämnesspråk nyckeln till att utveckla 

kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.  

Genom att välja språkutvecklande arbetssätt som fokusområde för pedagogiskt 

pris 2018/2019 bidrar Utbildningsnämnden till att skapa en utvecklingsinriktad 

lärandemiljö för barn och elever i Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 april 2018 

 

  



  PROTOKOLL 6 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 33 Politikerbesök läsåret 2018/2019 
 Dnr UN 18/0075 

Beslut 

Utbildningskontorets förslag till besöksperioder för politikerbesök i 

verksamheterna läsåret 2018/2019 godkänns.  

Sammanfattning 

Tema för politikerbesök i verksamheterna följer läsårsvis och är även samma 

tema som läsårets fokusområde för pedagogiskt pris.  

Höstterminen 2018 sker besöken mellan veckorna 38–43.  

Vårterminen 2019 sker besöken mellan veckorna 10–15.  

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2018 

Beslutet skickas till: 

Utbildningsnämnden 

 

  



  PROTOKOLL 7 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 34 Revidering av Utbildningsnämndens 
delegationsförteckning 

 Dnr UN 18/0070 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar om ändringar i Utbildningsnämndens 

delegationsförteckning enligt Utbildningskontorets förslag.  

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden antog den nuvarande delegationsförteckningen den 20 

januari 2015 UN § 7. Delegationsförteckningen har därefter reviderats vid tre 

tillfällen, den 2015-12-01 UN § 112, den 2016-01-26 UN § 1 och den 2016-04-

12 UN § 31. För att delegationsförteckningen ska hållas aktuell bör den ses 

över och revideras, förslagsvis årligen.  

I Utbildningskontorets förslag till reviderad delegationsförteckning finns 

hänvisningar till ny kommunallag, uppdaterad förteckning över lagrum och 

delegater, revidering enligt kommunledningskontorets förslag kring resor, ett 

nytt kapitel om dataskyddsförordningen, samt tillägg och ändringar inom olika 

ärendegrupper där behov uppstått.  

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2018 

• Förslag till revidering av delegationsförteckning den 23 april 2018 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

 

  



  PROTOKOLL 8 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 35 Ansökan om uppstart av pedagogisk 
omsorg 

 Dnr UN 18/0034 

Beslut 

Utbildningsnämnden ger Maria Farhat rätt till bidrag för att driva den 

pedagogiska omsorgen Marias Solstrålar. Beslutet om rätt till bidrag gäller från 

den 1 augusti 2018 och avser upp till sex barn.  

Sammanfattning 

Maria Farhat ansöker om rätt till bidrag för att driva den pedagogiska 

omsorgen Marias Solstrålar på adress Kristallstigen 1 i Kungsängen.  

Ansökan är handlagd av Utbildningskontorets utredare Emilia Kihlstrand och 

Sara Lauri samt controller Peter Ottosson.  

Utbildningskontoret bedömer att Maria Farhat uppfyller de krav som 

kommunen ställer för att få rätt till bidrag för pedagogisk omsorg.  

Beslutsunderlag 

• Ansökan om rätt till bidrag den 30 januari 2018 

• Begäran om komplettering den 16 mars 2018 

• Samtal med förskolechef Gunilla Karlsson den 16 mars 2018 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2018 

Beslutet skickas till: 

• Maria Farhat, Kristallstigen 1, 196 33 Kungsängen 

 

  



  PROTOKOLL 9 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 36 Upphörande av rätt till bidrag Brunna 
Skogstroll – Sammetstrollen  

 Dnr UN 18/0062 

Beslut 

Rätt till bidrag för den pedagogiska omsorgen Brunna Skogstroll – 

Sammetstrollen, som drivs av Malin Eklund, upphör den 31 juli 2018.  

Sammanfattning 

Malin Eklund, som driver den pedagogiska omsorgen Brunna Skogstroll – 

Sammetstrollen har informerat Utbildningskontoret om att hon lägger ner sin 

verksamhet den 31 juli 2018. Hennes rätt till bidrag upphör när verksamheten 

avslutas.  

Beslutsunderlag 

• Information från Malin Eklund den 26 mars 2018 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2018 

Beslutet skickas till: 

• Malin Eklund, Brunna Skogstroll – Sammetstrollen 

Sammetsvägen 10, 196 38 Kungsängen  

 

  



  PROTOKOLL 10 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 37 Uppföljning av handlingsplan 
särbegåvade elever 

 Dnr UN 18/0039 

Beslut 

Utbildningskontorets uppföljning av handlingsplan för särbegåvade elever 

godkänns.  

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden antog Handlingsplan för särbegåvade elever den 25 april 

2017 UN § 23. Utbildningskontoret har fått i uppdrag att för 

Utbildningsnämnden redovisa måluppfyllnad enligt punkt 3.1 och 

implementering av åtgärder punkt 3.2 i handlingsplanens tredje kapitel. Beslut i 

Utbildningsnämnden den 20 februari 2018 UN § 15.  

Beslutsunderlag 

• Skrivelse om uppföljning av handlingsplan den 14 februari 2018 

• Utbildningskontorets uppföljning av handlingsplan den 18 april 2018 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2018 

Protokollsanteckning 

Moderater och Liberaler medges lämna följande protokollsanteckning:  

”Att implementera handlingsplanen för särskilt begåvade barn är viktigt vilket 

väl framgår av handlingsplanen. Att kompetensutvecklingen spretar är 

olyckligt. Vi är införstådda med att man prioriterat sådan utbildning för de 

skolor som har behov av det, men avsaknad av kompetens kan också göra att 

exempelvis lärare inte ser att de har särskilt begåvade elever. Vi ser därför 

behov av att frågan om kompetensutbildning för alla skolor lyfts.” 

 

  



  PROTOKOLL 11 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 38 Medborgarförslag angående att utbilda 
elever från årskurs 6 i hjärt-
lungräddning 

 Dnr UN 18/0040 

Beslut 

1. Utbildningskontorets yttrande över medborgarförslag angående att 

utbilda elever från årskurs 6 i hjärt-lungräddning godkänns. 

2. Utbildningsnämnden bedömer att skolorna i Upplands-Bro kommun har 

ett pågående arbete som svarar för medborgarförslaget då första hjälpen 

och hjärt- och lungräddning ingår som centralt innehåll i ämnet idrott 

och hälsa för årskurs 7–9.  

Sammanfattning 

Kjell Borg har den 11 februari 2018 skickat in ett medborgarförslag om att 

utbilda samtliga elever i årskurs 6 i hjärt-lungräddning i Upplands-Bro 

kommun. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 

Utbildningsnämnden för beslut, i sitt beslut den 14 februari 2018 § 7.   

Utbildningskontoret besvarar medborgarförslaget i sitt yttrande.  

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag den 11 februari 2018 

• Kommunfullmäktiges beslut den 14 februari 2018 

• Utbildningskontorets yttrande den 2 maj 2018 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2018 

Protokollsanteckning 

Moderaterna och Liberalerna medges lämna följande protokollsanteckning: 

”Vi ser mycket positivt på att man har handlingsplan för att utbilda elever, även 

i lägre åldrar, exempelvis vikten av livräddning och att kunna larma till rätt 

instans.” 

Beslutet skickas till: 

• Kjell Borg 

• Kommunfullmäktige  

 

  



  PROTOKOLL 12 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 39 Ny förskola (Lillsjö badväg) 
 Dnr UN 18/0079 

Beslut 

Utbildningskontoret får i uppdrag att förhandla och teckna hyreskontrakt med 

Odalen fastigheter AB.  

Förslag till beslut 

Utbildningskontoret får i uppdrag att förhandla och teckna hyreskontrakt med 

Odalen fastigheter AB.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Moderaterna och Liberalerna lämnar följande tilläggsyrkande: 

”Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på nya principer 

avseende lokalbidrag till förskolor och skolor. I dessa ska även ingå vilka 

nyetableringar som kan få en högre ersättning, hur stor ersättningen ska vara 

och under hur lång tid som den extra ersättningen kommer att gälla.” 

Rolf Nersing (S) m.fl. yrkar avslag på Moderaternas och Liberalernas 

tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 

Odalen Fastigheter erhöll under hösten 2017 en markanvisning avseende den 

del av Kungsängens-Tibble 1:3 som är planlagd som förskola. Ambitionen var 

att låta en privat förskoleaktör bedriva verksamhet i den tänkta förskolan. De 

tilltänkta aktörerna har dragit tillbaka sitt intresse för att hyra förskolan. Odalen 

fastigheter AB har istället ställt frågan till Upplands-Bro kommun om att driva 

förskolan i kommunal regi.  

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2018 

• Förfrågning från Odalen Fastigheter AB med bilagor 

• Gestaltningsprogram för en förskola vid Lillsjö badväg  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut gällande tilläggsyrkandet 

från Moderater och Liberaler. Han frågar Utbildningsnämnden om den kan 

bifalla avslag på tilläggsyrkande. Han frågar därefter om nämnden kan bifalla 

tilläggsyrkandet. Ordföranden finner att Utbildningsnämnden avslår 

tilläggsyrkandet. 
  



  PROTOKOLL 13 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Fortsättning § 39 

Ordföranden frågar sedan om utbildningsnämnden kan fatta beslut i enlighet 

med utbildningskontorets förslag till beslut och finner att Utbildningsnämnden 

beslutar i enlighet med utbildningskontorets förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag till beslut med följande motivering. 

”Idag ser vi att fristående aktörer har svårt att etablera sig i nya lokaler i 

Upplands-Bro kommun på grund av de höga lokalkostnaderna. Kommunen kan 

däremot etablera sig i nya lokaler eftersom kommunen kan fördela kostnaderna 

mellan enheter och skolor. Eftersom det är kommunalt finansierade 

verksamheter blir det dock på totalen samma kostnad för Upplands-Bro 

kommun om kommunen själv etablerar sig i en ny lokal eller om fristående 

verksamhet gör det.  

Upplands-Bro är en växande kommun där etablering av fristående skolor och 

förskolor är en viktig del i att kunna möta framtida behov av förskole- och 

skolplatser. Det är därför orimligt att fristående verksamheter inte ges samma 

möjligheter som kommunen.” 

Protokollsanteckning 

Moderaterna och Liberalerna medges lämna följande protokollsanteckning:  

”Det är djupt beklagligt att fristående verksamheter återigen måste tacka nej till 

att etablera sig i nybyggda lokaler i Upplands-Bro. Detta på grund av att 

pengen som erhålles för lokalkostnad inte täcker den faktiska lokalkostnaden. 

Det finns exempel på andra kommuner som klarar att hantera frågan och 

Upplands-Bro har mycket att lära av dem. I den situation som nu uppkommit 

har vi dock inget annat att göra än att godkänna att kommunens verksamheter 

etablerar sig i lokalerna.” 

  



  PROTOKOLL 14 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 40 Verksamhetsrapport april 2018 
 Dnr UN 18/0078 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets verksamhetsrapport april 

2018 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Moderaterna och Liberalerna deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har skrivit en verksamhetsrapport per 30 april med 

helårsprognos för 2018. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2018 

• Verksamhetsrapport april 2018 

Protokollsanteckning 

Moderaterna och Liberalerna medges lämna följande protokollsanteckning: 

”Den styrande majoritetens budget har genererat ett mångmiljonunderskott som 

pågått sedan inledning av 2016. Det gör att de som får majoriteten efter valet 

2018 sannolikt kommer behöva städa upp i den ekonomiska oredan.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

 

  



  PROTOKOLL 15 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 41 Rapporter 

1. Temaärende 

• Förra årets vinnare av pedagogiskt pris. 

 

2. Utbildningschefens rapport maj 2018. 

• Resultat från Våga Visa, elev- och föräldraenkät. 

• Omsorg på obekväm arbetstid – komplettering 

• Ny verksamhetschef skola, Magnus Persson börjar sitt arbete 

den 13 augusti 2018. 

 

3. Balanslista maj 2018. 

 

4. Politikerbesök 

• Björn-Inge Björnberg (S), Ingvar Landälv (KD) och Kerstin 

Molander (M) har besökt Upplands-Brogymnasiet. 

• Ingvar Landälv (KD) har besökt Bergaskolan. 

 

 

 
  



  PROTOKOLL 16 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 42 Delegationsbeslut 

1. Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 2018-07-09 -- 2018-

08-10. 

 

2. Beslut om tilläggsbelopp för barn i fristående förskola. 

 

3. Mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap 5§ Skollagen. 

 

4. Beslut om placering i förskoleklass. 

 

5. Protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-10. 

  



  PROTOKOLL 17 (17)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 43 Anmälningar 

1. Kommunfullmäktiges beslut § 37 - Entledigande av Helene Söderholm 

(S) från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden. 

 

2. Kommunfullmäktiges beslut § 38 - Val av ny ersättare i 

Utbildningsnämnden efter Helene Söderholm (S) - Lilja Johansson 

Lindfors (S). 

 

3. Protokoll Utbildningskontorets Samverkansgrupp, 2018-03-16. 

 

4. Protokoll Utbildningskontorets Samverkansgrupp, 2018-04-12. 

 

5. Remiss - Motion om projekt för att få barn och elever att röra sig mer. 

 


