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§ 20 Pedagogiskt pris 2020/2021 
 Dnr UN 20/0017 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar om vinnare av pedagogiskt pris läsåret 
2020/2021 enligt juryns förslag. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade den 21 oktober 2014 UN § 68 att införa ett 
årligt pedagogiskt pris. Information om priset finns på kommunens webbplats. 
Sista dag för nominering för läsåret 2020/2021 var den 31 mars 2021 och 43 
nomineringar har inkommit. Valt fokusområde detta läsår är Pedagogiska 
lärmiljöer. Juryn sammanträder den 18 maj och informerar om sitt förslag till 
vinnare av årets pedagogiska pris vid Utbildningsnämndens sammanträde den 
25 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2021 
• Fem utvalda nomineringar som inkommit senast den 30 mars 2021 
• Juryns förslag till vinnare av årets pedagogiska pris informeras på 

Utbildningsnämndens sammanträde den 25 maj 2021 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar om vinnare av pedagogiskt pris läsåret 
2020/2021 enligt juryns förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, juryns förslag, och finner 
att Utbildningsnämnden beslutar enligt detta förslag. 

 

 
  



  

PROTOKOLL 4 (14)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 21 Pedagogiskt pris Fokusområde 
2021/2022 

 Dnr UN 21/0138 

Beslut 
1. Utbildningskontorets förslag för fokusområde för pedagogiskt pris 

läsåret 2021/2022 godkänns. 
2. Utbildningskontoret får i uppdrag att arbeta vidare med kriterierna för 

fokusområdet 2021/2022 och att väva in Socialdemokraternas 
tilläggsförslag ”Att Skapa en Trygg lärandemiljö som ger eleverna en 
god självtillit” i kriterierna.  

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 2021/2022 är: 

Att skapa lustfyllt lärande 

Elevens lust att lära har samband med ”lärarens lust att vara lärare”. Som 
lärare är det väldigt betydelsefullt att ha ett fungerande samspel med 
barnet/eleven där de kan hitta en tillit till varandra och en vilja till lustfyllt 
lärande som då leder till meningsfullhet för individen. Förskolan och skolan 
ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 
lära. 

Beslutsunderlag 
 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2021  

Förslag till beslut 
Utbildningskontorets förslag för fokusområde för pedagogiskt pris läsåret 
2021/2022 godkänns. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rolf Nersing (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på att fokusområdet 
ska vara ”Att Skapa en Trygg lärmiljö som ger eleverna en god självtillit”. 

Tomas Carneheim (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut. 
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Ingvar Landälv (KD) yrkar bifall till Utbildningskontorets förslag till beslut. 

Kristian Cronsell (S) yrkar på att Socialdemokraternas förslag på fokusområde 
är ett tilläggsförslag till utbildningskontorets förslag på fokusområde och att 
förslagen ska vävas samman. Utbildningskontoret får i uppdrag att utveckla 
kriterierna för fokusområdet 2021/2022 genom att väva samman de två 
förslagen. 

Hans Åberg (L) yrkar bifall till Kristian Cronsells (S) förslag till beslut. 

Rolf Nersing (S) yrkar bifall till Kristian Cronsells (S) förslag till beslut. 

Paul Gustafsson (M) yrkar bifall till Kristian Cronsells (S) förslag till beslut 
och yrkar att beslutet ska delas upp i två beslutspunkter som lyder: 

1. Utbildningskontorets förslag för fokusområde för pedagogiskt pris 
läsåret 2021/2022 godkänns. 

2. Utbildningskontoret får i uppdrag att arbeta vidare med kriterierna för 
fokusområdet 2021/2022 och att väva in Socialdemokraternas 
tilläggsförslag ”Att Skapa en Trygg lärandemiljö som ger eleverna en 
god självtillit” i kriterierna.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, Utbildningskontorets 
förslag till beslut samt en andra beslutspunkt som lyder ”Utbildningskontoret 
får i uppdrag att arbeta vidare med kriterierna för fokusområdet 2021/2022 och 
att väva in Socialdemokraternas tilläggsförslag ’Att Skapa en Trygg 
lärandemiljö som ger eleverna en god självtillit’ i kriterierna.” Ordföranden 
finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt detta förslag. 

 

Beslutet skickas till: 

• Utbildningschefen 
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§ 22 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2021 
 Dnr UN 21/0140 

Beslut 
Utbildningskontorets revidering av riktlinjer för skolskjuts godkänns. 

Sammanfattning 
Utbildningskontoret har bedömt att riktlinjerna för skolskjuts i Upplands-Bro 
kommun behöver revideras. I förslaget Riktlinjer för skolskjuts finns föreslagna 
tillägg och ändringar markerade med gul överstrykning. Innehåll som tas bort 
är markerat med röd genomstrykning. 

Förändringarna som föreslås är delvis redaktionella för att renodla riktlinjernas 
mål och syfte, vilket är att ange huvuddragen i en viss verksamhet och ge ett 
konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras. Detaljer kring 
ansökningsförfarandet och vad som förväntas av vårdnadshavare och elev vid 
beviljad skolskjuts kommer istället att anges på kommunens hemsida.  

Ett tillägg som föreslås är punkt 5 om undantag där elever i särskilda fall kan 
beviljas skolskjuts. Ett annat tillägg är punkt 6.5 om force majeure där det 
framgår att kommunen inte kan garantera skolskjuts i extraordinära situationer. 
Anledningen till förslag om tillägg är att det här har funnits ett behov av 
tydliggörande i verksamheten.   

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2021 

• Utbildningskontorets förslag till revidering av riktlinjer för skolskjuts 
2021 

Förslag till beslut 
Utbildningskontorets revidering av riktlinjer för skolskjuts godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, utbildningskontorets 
förslag, och att Utbildningsnämnden beslutar enligt detta förslag. 
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§ 23 Yttrande - Samråd om förslag till 
detaljplan Kockbacka gärde (Härnevi 
8:10 m.fl.), nr 2003 

 Dnr UN 21/0115 

Beslut 
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande om förslag till 
detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.) som sitt eget och 
överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet,17 mars 2021§ 13, sänds förslag till 
detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, ut för samråd 
enligt regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse 
efter den 1 januari 2015). Planområdet ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed 
Enköpingsvägen och Ginnlögs väg.  

Utbildningskontoret yttrar sig över hur detaljplanen kan påverka 
Utbildningskontorets verksamhetsområde, se nedan. 

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2021  

• Samrådshandlingar för förslag till detaljplan Kockbacka gärde (Härnevi 
8:10 m.fl.), nr 2003 den 25 mars 2021 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande om förslag till 
detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.) som sitt eget och 
överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, utbildningskontorets 
förslag, och att Utbildningsnämnden beslutar enligt detta förslag. 

Protokollsanteckning 
Rolf Nersing (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning för 
Socialdemokraternas räkning:  

”Socialdemokraterna är positiva till nya skolmiljöer i Bro men vi tycker att 
Alliansen saknar en helhetssyn på detta område. Socialdemokraterna vill bygga 
framtidens skola baserat på behov och fakta. Socialdemokraterna anser att 
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ordningen ska vara att först utreda behov och olika alternativ och sedan fatta 
beslut om skolans storlek.  

Den 25 augusti 2020 lämnades en rapport till utbildningsnämnden ’Ny skola i 
Bro, Lärcentrum utanför centrum 2020-06-2’. I samband med den rapporten 
gav nämnden utbildningskontoret i uppdrag att fortsätta utreda behovet av en 
framtida skolstruktur i Bro. Vi socialdemokrater anser att resultatet av den 
fortsatta utredningen bör ligga till grund för planering av framtidens skola i Bro 
och förväntade oss att den skulle behandlas på dagens sammanträde. Det är 
viktigt att detaljplanen kan skrida fram med rätt förutsättningar för hur stor 
skolan ska vara. Vi socialdemokrater bedömer att det inte räcker med att bygga 
en ny skola som ersätter Broskolan. Vi bedömer att vi redan från början ska 
bygga en ny skola som ersätter både Finnstaskolans och Broskolans 
dimensionering.” 
 
Tomas Carneheim (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Skolan kommer att drivas i kommunal regi, men fastigheten kommer troligen 
att vara ägd av privata intressen. Detta försvagar kommunens möjligheter att 
agera självständigt i framtida frågor SKR rekommenderar kommuner att äga 
sina egna skolbyggnader. Denna skola riskerar då att bli en ekonomisk 
belastning för kommunen, som får svårt att förutse och ombesörja den egna 
skolans ekonomi. Vi riskerar dessutom en orimlig situation där en allt större 
del av skolpengen kommer att gå till lokalhyra. 

Broskolans lokaler renoverades för två år sedan. Vi anser att det är en dålig 
affär att sälja ut fungerande skollokaler.  

Vi tror inte att denna manöver – att flytta en skola geografiskt - kommer att 
minska segregationen. Problemet riskerar att kvarstå, då problemet finns att 
hitta i marginaliseringen av människor.   

Satsningar på likvärdighet minskar däremot segregation. En i huvudsak 
beprövad modell under tidigare år, med en statligt styrd skola är det som borgar 
för likvärdighet och möjliggörande för de marginaliserade grupperna.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 24 Tertialrapport 1 - april 2021 
 Dnr UN 21/0005 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets tertialrapport för januari-
april 2021 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Navdeep Singh Bhatia (SD) och Richard Ramstedt (SD) deltar inte i beslutet. 

Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S) och Kristian Cronsell (S) deltar inte 
i beslutet. 

Tomas Carneheim (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Utbildningskontoret har skrivit en tertialrapport per den 30 april 2021 med 
helårsprognos för 2021. 

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2021 

• Tertialrapport 1 2021 Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets tertialrapport för januari-
april 2021 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, utbildningskontorets 
förslag, och att Utbildningsnämnden beslutar enligt detta förslag. 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen  
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§ 25 Förstagångstillsyn förskolan Discovery 
 Dnr UN 21/0132 

Beslut 
Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan Discovery godkänns.  

Sammanfattning 
Förskolan Discovery bedrivs av Tellusbarn AB och verksamheten fick sitt 
godkännande den 31 mars 2020. Förskolan startade sin verksamhet i augusti 
2020. Utbildningskontorets utredare Josefin Almberg och Ann-Louise 
Rantanen har genomfört en förstagångstillsyn för att följa upp 
Utbildningsnämndens beslut om godkännande.  

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2021 

• Tillsynsrapport förskolagångstillsyn, förskolan Discovery   

Förslag till beslut 
Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan Discovery godkänns.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, utbildningskontorets 
förslag, och att Utbildningsnämnden beslutar enligt detta förslag. 

Protokollsanteckning 
Tomas Carneheim (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet misstror inte Utbildningskontorets rapport, och enligt förskolans 
uträknade budget skulle vinsten inte vara mer än plus minus 0 i budgeten.  

Vi noterar att man har full bemanning i verksamheten, som därför fortsatt bör 
följas upp år för år.” 

Beslutet skickas till: 

• Förskolan Discovery 
• Tellusbarn AB 
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§ 26 Rapporter 
 • Utbildningschefens rapport 

- Organisationsöversyn – Utbildningskontoret 
Samverkan pågår med facket. Beslut om ny organisation ska 
ske till hösten. 
 

- Sommarsammanslagningar förskolan 
En sammanslagning av förskolor i Bro, en i Kungsängen.  
 

- Lovskola 
 

- Dagkollo – Hällkana 
Planeringen är lagd som ett normalt år till skillnad från år 2020 
men med öppenhet för förändring om nya restriktioner skulle 
införas. 
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§ 27 Delegationsbeslut 
1. Ansökan om statsbidrag höstterminen 2020 - grundskolan 

 Dnr UN 20/0039 
  

2. Beslut 2021/63 tilläggsbelopp 2021, Ingridskolan (ersätter 2021/29 pga 
skolbyte) 
 Dnr UN 21/0029 

  

3. Beslut 2021/56 ansökan språkspår i grundskola 
 Dnr UN 21/0072 

  

4. Beslut 2021/60 tilläggsbelopp 2021, Ekhammarskolan 
 Dnr UN 21/0084 

  

5. Beslut 2021/46 tilläggsbelopp 2021, Kristallens förskola 
 Dnr UN 21/0103 

  

6. Beslut 2021/59 tilläggsbelopp 2021, Förskolan Bergshöjden 
 Dnr UN 21/0114 

  

7. Beslut 2021/64 tilläggsbelopp 2021, Källskolan 
 Dnr UN 21/0122 

  

8. Beslut ansökan till språkförskola 21/22, 2021/58 
 Dnr UN 21/0125 

  

9. Beslut ansökan till språkförskola 21/22, 2021/55 
 Dnr UN 21/0127 

  

10. Beslut om beviljande av fritidshemsplats, Tjustaskolan 2021/61 
 Dnr UN 21/0128 

  

11. Svar på komplettering om tematisk tillsyn avseende undantag från 
skolplikt mm 
 Dnr UN 20/0114 

  

12. Beslut 2021/62 korrigering tidigare beslut tilläggsbelopp 2021, 
Snäckbackens specialfsk pga skolbyte från HT21 
 Dnr UN 20/0464 

  

13. Beslut 2021/67 tilläggsbelopp 2021, Hagnäs Förskola 
 Dnr UN 21/0136 
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§ 28 Anmälningar 
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 

2021 - Entledigande av Per-Olof Ekstrand (SD) som ersättare i 
Utbildningsnämnden 
 Dnr KS 21/0034 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 46 - Entledigande av Per-Olof Ekstrand 
(SD) som ersättare i Utbildningsnämnden 
 Dnr KS 21/0034 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 48 - Entledigande av Gunilla Nyberg (KD) 
som ersättare i Utbildningsnämnden 
 Dnr KS 21/0034 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 53 - Val av ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD) 
 Dnr KS 21/0034 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 54 - Val av ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Gunilla Nyberg (KD) 
 Dnr KS 21/0034 

  

6. Kommunfullmäktiges beslut § 43 - Beslut med stöd av pandemilagen 
delegeras till kommunstyrelsen 
 Dnr KS 21/0148 

  

7. Kommunstyrelsens beslut § 47 - Omdaning Bro 
 Dnr KS 21/0226 

  

8. Revisionsrapport - Uppföljning av 2018 års granskningar 
 Dnr KS 21/0292 

  

9. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-14 
Direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP Bro 
 Dnr UN 20/0221 

  

10. Dom i mål 28299-20, gällande tillämpning av skollagen - tilläggsbelopp. 
Rätten avslår överklagandet 
 Dnr UN 20/0504 

  

11. Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2021-03-26 
 Dnr UN 21/0009 

  

12. Kommunfullmäktiges beslut § 67 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag vår 2021 
 Dnr KS 20/0760 
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13. Kommunfullmäktiges beslut § 68 - Redovisning av obesvarade motioner 
vår 2021 
 Dnr KS 20/0761 

  

14. Kommunfullmäktiges beslut § 70 - Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro 
kommun 
 Dnr KS 21/0011 

  

15. Kommunfullmäktiges beslut § 78 - Korrigering av val av ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD) 
 Dnr KS 21/0034 

  

16. Kommunfullmäktiges beslut § 69 - Revisionsberättelse 2020 
 Dnr KS 21/0278 
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