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§ 18 Ansökan om godkännande för 
fristående förskola - Tellusbarn 
Upptäckaren 

 Dnr UN 20/0056 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner Tellusbarn i Sverige AB att starta den 
fristående förskolan Tellusbarn Upptäckaren. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Tomas Carneheim (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Tellusbarn i Sverige AB ansöker om godkännande för att bedriva fristående 
förskola, Tellusbarn Upptäckaren, i lokaler på Hjortronvägen 117. Ansökan 
inkom den 30 januari 2020. Verksamheten planerar att öppna den 1 augusti 
2020 under förutsättning att Utbildningsnämnden godkänner ansökan.  
I handläggningen av ansökan har Emilia Kihlstrand, Ann-Louise Rantanen och 
Peter Ottosson deltagit. Utbildningskontoret bedömer att ansökan uppfyller 
skolförfattningarna och kommunens krav för att starta fristående förskola. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om godkännande för fristående förskola den 30 januari 2020 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2020 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner Tellusbarn i Sverige AB att starta den 
fristående förskolan Tellusbarn Upptäckaren. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tomas Carneheim yrkar för Vänsterpartiets räkning på avslag av ansökan. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag till beslut 
och Tomas Carneheims (V) förslag till beslut, och finner att 
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut. 



  PROTOKOLL 4 (18)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Reservationsmotivering 
Tomas Carneheim (V) lämnar följande reservationsmotivering: 

Vänsterpartiet reserverar sig idag, den 31 mars, 2020, emot att Tellusbarn AB 
ska få bedriva förskoleverksamhet i kommunen, inte minst då kalkylerna visar 
det orimliga i att man så öppet visar sin girighet; mellan år 2 och 3 ökar vinsten 
från nio procent till tolv procent. I Sverige finns inget vinsttak i den sociala 
omsorgsbranchen. 30 procents vinst ibland ända upp över det är tyvärr inget 
ovanligt.   
 
Girigheten hos ägarna, Narges Moshiri, och Biham Jahimi uppmärksammades i 
Uppdrag granskning 2014, som dåvarande ägare till den nu ökända Hälsans 
förskola, i det många minns som ”Vatten och bröd -skandalen. Hälsans 
förskola hade snygg reklam och ett hälsobudskap till de godtrogna föräldrarna - 
en förskola som satsade på barnens hälsa! Bakom reklamen låg stenhårda 
besparingar. Matbudgeten var satt till nio kronor per förskolebarn och dag. 
Istället för frukt, macka och yoghurt till mellanmål och frukost fick barnen 
vatten och knäckebröd! Även de minsta som inte kunde tugga det själva fick 
endast detta. Barnen gick konstant hungriga. Personalomsättningen var mycket 
hög, barngrupperna växte okontrollerat. Trots högljudda protester från föräldrar 
och personal under två år stoppades inte Hälsans förskola av myndigheterna, 
som så ofta står handfallna. Tellusbarn blev det nya namnet som del i en 
mäktig koncern med hundratals miljoner i omsättning. 

Vänsterpartiet är övertygat om att Tellusbarn blir en belastning för personalens 
hälsa, och ett ekonomiskt ok för kommunen. Verksamheten kommer att bidra 
till att färre ungdomar i kommunen utbildar sig till förskollärare, då 
vinstincitamentet redan idag lägger sin sordin över landets samtliga 
lärarutbildningar. Den verksamhet som Lärarhögskolorna förbereder med 
barnens optimala bästa för ögonen. Det ”bästa” för barnet ”kostar”, och är inte 
förenligt med det särintresse som villmaximera vinst. Lärarlegitimation är inom 
vinstdriven skola mer en belastning om det skulle bli inspektion. Skollagen har 
kunskap och demokratisk fostran – inte minst för att trygga framtidens 
samhällsbygge – något som för särintresset saknar intresse. Empirin säger att 
resultatet är ökat slitage på personal, minskad tid med utbildade pedagoger, 
sämre mat, dessutom brandkårsutryckningar från kommunen, som kommer få 
rycka ut från skriande föräldrar när 25 % eller 30 % vinstnivå ska nås. Varje 
möjlighet att krama ur bidrag ur kommunen kommer att tas tillvara. 

Sverige är i internationella skolsammanhang känt som landet vilket gjort sin 
egen befolkning till försökskaniner på en extrem skol – marknad. Resultatet av 
att låta en nästintill korporativistisk ordning ta över en gemensamt bekostat 
samhällsapparat saknar motstycke. Utan tvekan lämnar politiker gång på gång 
ut myndighetsutövning till oseriösa huvudmän, och resultatet blir en nation 
utgröpt på kunskap lag och ordning. Ingen politisk kraft utom vänstern har 
formulerat en kritik mot dessa fenomen i Sverige. Valfriheten har hela tiden 
varit ett säljande begrepp utan innebörd. Valfrihet för vem undrar vi? Vi får allt 
fler miljardärer med pjäser på spelbordet ”Svensk skola”, och de gör ett uruselt 
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jobb, makarna Narges Moshiri, och Biham Jahimi  är inget undantag. Deras 
imperium omsätter hundratals miljoner. Paret bor i en våning värd 16 miljoner 
inne i Stockholm innerstad. Den är bekostad av ett system som i andra 
jämförelsebara länder är förbjudet. 

Vi ser en urholkad statsapparat, en Skolinspektion som inte klarar av sitt 
tillsynsuppdrag, med allvarliga brister skapade av särintresset. De lämnar död 
och aska efter sig och styr genom lobbyism både politiker och tjänstemän. 
Vänsterpartiet kan med klar blick se det se det som andra partierna i Sverige 
väljer att titta bort ifrån eller inte låtsas om att förstå; att privatiserandet av det 
gemensamma bara är ett ansvarslöst resursslöseri.  

Vi är övertygade om att folket vill ha insyn i verksamheterna och kunna känna 
sig trygga i att verksamheten är transparent och kan justeras om problem 
inträffar. Sverige hade inte varit där vi nu är om den sociala ingenjörskonst, 
utmärkande för Sverige, under 50- 60 -70 talen, med reformer för en likvärdig 
skola hade lett oss till världens bästa utbildningssystem. Vi kunde känna oss 
stolta för den svenska skolan. Den gav oss kunskaper.  

För att kunna säkerställa likvärdig skola, både för fattig som rik, måste 
Folkhemmets verksamhet för de minsta syfta till att ta vara på vars och ens 
begåvning särdrag. Personalen som arbetar ska vara utbildad (något som inte är 
så noga försärintresset). Personalen måste få jobba utan störningar orsakade av 
särintresset som vill bygga skolimperier. Förskolan ska förvalta och försvara 
demokratin, som i sig är den enda kraft som kan bygga ett starkt Sverige, där vi 
känner stolthet över att vår kunskapsnivå ligger i topp. Särintresset struntar i 
Folkhemmet. Särintresset älskar ”affärshemligheter”, som vi inte har råd med.” 

 
Beslutet skickas till: 

• Tellusbarn AB 
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§ 19 Ansökan om extra lokalbidrag, 
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur 
utveckling 

 Dnr UN 20/0079 

Beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar om att godkänna ansökan om extra 

lokalbidrag från huvudmannen Friluftsfrämjandet I Ur och Skur 
utveckling.  

2. Utbildningsnämnden beslutar att ett extra lokalbidrag om 5 010 kronor 
per Upplands-Brobarn och år betalas ut från den 1 april 2020.  

3. En revidering av bidraget beslutas årligen i samband med att ny barn- 
och elevpeng beslutas för nästkommande år.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S) reserverar sig till förmån för sitt 
eget förslag till beslut. 

Tomas Carneheim (V) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Huvudmannen Friluftsfrämjanden I Ur och Skur utveckling bedriver 
förskoleverksamhet i kommunen och har inkommit med en ansökan om extra 
lokalbidrag.  

För att beviljas extra lokalbidrag för faktiska lokalkostnader krävs enligt 14 
kap 6 § skolförordningen (2011:185) att huvudmannen har en lokalkostnad 
som överstiger lokalpengen samt att det föreligger särskilda skäl. 
Huvudmannens faktiska kostnader måste också anses vara skäliga för att extra 
lokalbidrag ska utgå. Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun har även 
den 16 oktober 2019 beslutat om en modell som fastställer detta för att främja 
permanenta nyetableringar i kommunen. Till Kommunfullmäktiges beslut har 
även regler för hur bedömningen om extra lokalbidrag ska gå till fastställts, 
vilka har tillämpats vid utbildningskontorets handläggning och bedömning som 
redovisas i den här tjänsteskrivelsen. 

Utbildningskontoret föreslår Utbildningsnämnden att besluta om att godkänna 
ansökan om det extra lokalbidraget enligt förslag till beslut då huvudmannen 
måste anses vara berättigad enligt de kriterier som ställs i rådande regelverk. 

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 mars 2020 

• Ansökan om extra lokalbidrag med bilaga 
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• Regler för berättigande av extra lokalbidrag i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar om att godkänna ansökan om extra 

lokalbidrag från huvudmannen Friluftsfrämjandet I Ur och Skur 
utveckling.  

2. Utbildningsnämnden beslutar att ett extra lokalbidrag om 5 010 kronor 
per Upplands-Brobarn och år betalas ut från den 1 april 2020.  

3. En revidering av bidraget beslutas årligen i samband med att ny barn- 
och elevpeng beslutas för nästkommande år.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rolf Nersing (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag av ansökan. 

Tomas Carneheim (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning på avslag av ansökan. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag till beslut 
och Rolf Nersings (S) m.fl. och Tomas Carneheims (V) förslag till beslut, och 
finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till 
beslut 

Reservationsmotivering 
Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S) lämnar följande 
reservationsmotivering:  
”Kommunfullmäktigebeslutet 16 oktober 2019 gällande ersättningsmodellen är 
överklagad till förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen har ännu inte 
tagit ställning till överklagan och i avvaktan på domen, som ger oss vägledning 
i om modellen är rättssäker och följer likabehandlingsprincipen, så kan vi idag 
inte besluta om extra ersättning. När ersättningsmodellen antogs av 
kommunfullmäktige hade inte alla frågetecken från utbildningsnämnden blivit 
besvarade vilket vi socialdemokrater anser att de behöver göras för att vi ska ha 
en ersättningsmodell som är rättssäker och att likabehandlingsprincipen mellan 
kommunala skolor/förskolor och fristående aktörer bibehålls. Det gäller bland 
annat när förskolan ingår i en koncern eller liknande. Kommunen beräknar sin 
lokalkostnad som genomsnittskostnad per barn/elev och så borde det också 
vara för fristående aktörer.” 

Tomas Carneheim (V) lämnar följande reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget om extra ersättningar för 
skollokaler tills dess att det är utrett om förslaget är försvarbart ur ett juridiskt – 
och förstås ekonomiskt perspektiv.  
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Vi tycker överhuvudtaget att förslaget är ansvarslöst då det inte tar hänsyn till 
den ekonomiska situation kommunen befinner sig i? Vi oroas av tanken att 
Upplands-Bros innevånare riskerar stora skadestånd på grund av att generösa 
bidrag har utlovats i strid med vad rådande regelverk i Skollagen och 
Kommunallag stipulerar. Vi saknar också likt Socialdemokraterna fullgoda 
svar på de frågor som ställdes av Utbildningskontoret innan fullmäktigebeslutet 
fattades formellt. 
Kommunen behöver pengarna för att täcka upp för de kostnader som 
kommunen nu kommer behöva plöja ner för att mildra Coronakrisen.” 
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§ 20 Remissvar till skolinspektionen 
angående JENSEN education college 
AB nyetablering av grundskola i Bro-
Mälarstrand 

 Dnr UN 20/0093 

Beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som sitt eget 
till Skolinspektionen med följande ändring: första meningen under rubriken 
pedagogiska konsekvenser i yttrandet ändras till ”JENSEN education college 
AB, liksom alla andra huvudmän inom utbildning, förväntas följa både skollag 
och läroplan.” 

Sammanfattning 
JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola, 
förskoleklass och fritidshem vid JENSEN grundskola Bro-Mälarstrand i 
Upplands-Bro fr.o.m. läsåret 2021/22.  

Upplands-Bro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt 
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 
sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal 
verksamhet). 

Beslutsunderlag 
• Remiss - ansökan om godkännande som huvudman, JENSEN education 

college AB, dnr Sl 2020:1062  

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 mars 2020  

 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som sitt eget 
till Skolinspektionen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rolf Nersing (S) föreslår för Socialdemokraternas räkning att föreslå bifall till 
liggande förslag med tillägget att första meningen under rubriken pedagogiska 
konsekvenser i yttrandet ändras till: 
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”JENSEN education college AB, liksom alla andra huvudmän inom utbildning, 
förväntas följa både skollag och läroplan.” 

Tomas Carneheim (V) yrkar på Socialdemokraternas förslag till beslut. 

Kaj Bergenhill (M) yrkar på Socialdemokraternas förslag till beslut för 
Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas räkning. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att ingen har yrkat på Utbildningskontorets ursprungliga 
förslag till beslut och finner där med att Utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med Rolf Nersings (S) m.fl. förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

• Skolinspektionen 
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§ 21 Utställning av förslag till Tibbleängen 
(del av Kungsängens-Tibble 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. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet 29 januari 2020 § 1, sänds förslag 
till detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 
0801, ut för utställning enligt regler för normalt förfarande, Plan- och 
bygglagen (ÄPBL 1987:10).  

Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar 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. 
Planen avgränsas i norr av ett radhusområde som ligger norr om 
Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta 
samt ekskog i öst, Kungsängens kyrka i sydost, och i söder ett öppet parkrum 
och en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och cykelvägar 
och är i dagsläget obebyggt.  

Utbildningskontoret har yttrat sig över förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2020 

• Utställningshandlingar 

Förslag till beslut 
Utbildningskontorets yttrande om förslag till detaljplan för Tibbleängen (del av 
Kungsängens- Tibble 1:470), nr 0801, Kungsängen godkänns. 

Protokollsanteckning 
Rolf Nersing (S) och Björn-Inge Björnberg (S) tillåts lägga följande 
protokollsanteckning: 
 
”Socialdemokraterna instämmer i utbildningskontorets förslag till yttrande 
utifrån Utbildningsnämndens perspektiv men vill tillägga att 
Socialdemokraterna på kommunstyrelsen yrkande på återremiss ”För att se 
över husens placering för lägre hus mot Hjortronvägen samt ta bort 
byggnation Norrut på vallen (Kommunal mark) och höja parkeringsnormen 
i området.”” 
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Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 22 Patientsäkerhetsberättelse 2019 
 Dnr UN 20/0121 

Beslut 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats inom obligatoriska 
skolformer 2019 godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt 3 kap. 10§ patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 
1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva 
hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det 
är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder 
patientsäkerhetsarbetet. 

Beslutsunderlag 
• Patientsäkerhetsberättelse för obligatoriska skolformer 2019 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2020 

Förslag till beslut 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats inom obligatoriska 
skolformer 2019 godkänns. 

Protokollsanteckning 
Tomas Carneheim tillåts lägga följande protokollsanteckning:  

”Vänsterpartiet tycker att det är beklagligt att eleverna inte fått den omsorg 
som stat och kommun tidigare så gott tillgodosåg, med en stabil 
personaltillgång. Konsultbasis (som strategi i personalförsörjning) verkar inte 
vara så stabil.” 
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§ 23 Budgetunderlag 2021 med planering för 
2022-2023 Utbildningsnämnden 

 Dnr UN 20/0122 

Beslut 
Utbildningsnämnden tackar för underlaget och sänder det vidare för politisk 
beredning. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Tomas Carneheim (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Utbildningskontoret har gjort underlag till budget för 2021 med planering för 
2022-2023 med utgångspunkt från Kommunstyrelsens direktiv.  
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2020 

• Underlag till budget 2021 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden tackar för underlaget och sänder det vidare för politisk 
beredning. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

 
  



  PROTOKOLL 15 (18)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 24 Rapporter 
 1. Utbildningschefens rapport 

• Coronaviruset – nuläge 
 

2. Balanslista 2020 
  

  

 

 
  



  PROTOKOLL 16 (18)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 25 Delegationsbeslut 
1. Delegationsbeslut, resa utanför Sverige men inom EU, Spanien    

2. Delegationsbeslut, resa utanför Sverige men inom EU, Kreta    

3. Delegationsbeslut, resa utanför Sverige men inom EU, Grekland    

4. Delegationsbeslut, resa utanför Sverige men inom EU, Grekland    

5. Delegationsbeslut, resa utanför Sverige men inom EU, Spanien    

6. Beslut 2020/33 tilläggsbelopp 2020, Hagnässkolan    

7. Beslut 2020/34 tilläggsbelopp 2020, Ekhammarskolan    

8. Beslut 2020/30 tilläggsbelopp 2020, Urfjälls förskola    

9. Beslut 2020/41 tilläggsbelopp 2020, Raoul Wallenbergskolan i Skokloster    

10. Beslut 2020/41 tilläggsbelopp 2020, Bergaskolan    

11. Beslut 2020/40 tilläggsbelopp 2020, Tjustaskolan    

12. Beslut 2020/37 tilläggsbelopp 2020, Tjustaskolan    

13. Beslut 2020/38 tilläggsbelopp 2020, Tjustaskolan    

14. Beslut 2020/39 tilläggsbelopp 2020, Tjustaskolan    

15. Beslut 2020/40 tilläggsbelopp 2020, Tjustaskolan    

 

 
  



  PROTOKOLL 17 (18)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 26 Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 19 - Policy för arbetet med internationella 

kontakter  
  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 18 - Policy för arbetet med internationella 
kontakter  

  

3. Information till Förvaltningsrätten gällande avslag på överklagan    

4. Kommunfullmäktiges beslut § 14 - Revidering av Utbildningsnämndens 
taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg  

  

5. Kommunstyrelsens beslut § 8 - Revidering av Utbildningsnämndens taxor
  

  

6. Kommunstyrelsens beslut § 22 - Ansökan till sociala investeringsfonden - 
Upplands-Bromodellen  

  

7. Protokoll Utbildningskontorets Samverkansgrupp, 2020-02-14    

8. Inbjudan till Lanseringskonferens nationellt vård- och insatsprogram för 
depression och ångestsyndrom  

  

9. Information från Region Stockholm    

10. Plan och fördelning av medel inom stadsbidraget för likvärdig skola 2020
  

  

11. Kommunstyrelsens beslut § 26 - Anvisningar budget 2021-2023    

12. Begäran om yttrande - Motion om rätt till 30 timmar på förskolan    

13. Kommunstyrelsens beslut § 10 - Regler för lokalresursplanering    

14. Kommunfullmäktiges beslut § 16 - En väg in - Gemensam lokalbokning 
för Upplands-Bro kommun  

  

15. Kommunstyrelsens beslut § 11 - En väg in - gemensam lokalbokning för 
Upplands-Bro kommun  

  

16. Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 4 
mars 2020 - Åtgärdsprogram i Bro tätort för Broviken  

  

17. Krisplan 2020    

18. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 - 
Taxa för kopiering mm av allmänna handlingar i Upplands-Bro kommun 
  

  



  PROTOKOLL 18 (18)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

19. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 - 
Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16 § 
arkivlagen  

  

20. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 - 
Lokalbehovsrapport 2020  

  

21. Påverkan på rutiner vid kommunala verksamheter för hanteringen av 
covid-19 efter ny inriktning från Region Stockholm 
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