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 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-03-08 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 10 Ägar- och ledningsprövning, Miklagårds 
förskola I ur och skur 

 Dnr UN 21/0379 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets ägar- och 
ledningsprövning av Friluftsfrämjandet I ur och skur Utveckling AB, 
Miklagårds förskola.  

Sammanfattning 
Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser i kraft i skollagen (2010:800) 
angående ägar- och ledningsprövning av fristående huvudmän. Bestämmelserna 
innebär att Upplands-Bro kommun ska väga in fler aspekter och göra 
ytterligare bedömningar i sin prövning om att godkänna enskild/juridisk person 
som huvudman för förskola samt förändringar i ägar- och ledningskretsen. 
 
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB som har bedrivit verksamhet i 
Upplands-Bro kommun sedan januari 2017, har lämnat in förändringar i ägar- 
och ledningskretsen. Utbildningskontoret gör bedömningen att den nya 
styrelsen uppfyller kraven i skollagen enligt 2 kap 5 § skollagen. 

Beslutsunderlag 
 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2022 

 Ägar- och ledningsprövning Friluftsfrämjandet I Ur och Skur 
Utveckling AB 22 november 2021 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets ägar- och 
ledningsprövning av Friluftsfrämjandet I ur och skur Utveckling AB, 
Miklagårds förskola.  

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

Beslutet skickas till: 

 , VD Friluftsfrämjandet i Ur och Skur Utveckling 
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§ 11 Ägar- och ledningsprövning Föreningen 
för kristen skola Upplands-Bro, 
Källskolans Förskola 

 Dnr UN 21/0472 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets ägar- och 
ledningsprövning av Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans 
förskola. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser i kraft i skollagen (2010:800) 
angående ägar- och ledningsprövning av fristående huvudmän. 
Bestämmelserna innebär att Upplands-Bro kommun ska väga in fler aspekter 
och göra ytterligare bedömningar i sin prövning om att godkänna 
enskild/juridisk person som huvudman för förskola samt förändringar i ägar- 
och ledningskretsen. 
 
Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro som har bedrivit verksamhet i 
Upplands-Bro kommun sedan 90-talet, har lämnat in förändring i ägar- och 
ledningskretsen. Utbildningskontoret gör bedömningen att den nya styrelsen 
uppfyller kraven enligt 2 kap 5 § skollagen. 

Beslutsunderlag 
 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2022 

 Ägar- och ledingsprövning Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro 
den 13 december 2021 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets ägar- och 
ledningsprövning av Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans 
förskola. 

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

Beslutet skickas till: 

 Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro,  
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§ 12 Reviderade riktlinjer för omsorg på 
obekväm tid 

 Dnr UN 21/0381 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner revideringen av riktlinjer för omsorg på 
obekväm tid enligt Utbildningskontorets förslag.  

Sammanfattning 
Utbildningskontoret föreslår ett par redaktionella ändringar i riktlinjerna för 
omsorg på obekväm tid då det föreligger behov av förtydliganden, främst kring 
ansökan och uppsägning av plats. Föreslagna tillägg är markerade med gul 
överstrykning. Innehåll som tas bort är markerat med röd genomstrykning. 

Beslutsunderlag 
 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 4 februari 2022 

 Förslag till revidering av riktlinjer för omsorg på obekväm tid  

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner revideringen av riktlinjer för omsorg på 
obekväm tid enligt Utbildningskontorets förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt detta. 
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§ 13 Yttrande - Motion om att inrätta en 
familjecentral i Upplands-Bro kommun 

 Dnr UN 21/0124 

Beslut 
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och 
föreslår Kommunfullmäktige besluta om att motionen anses besvarad, då 
familjecentralen och den familjecentralsliknande verksamheten i Upplands-Bro 
kommun jämte övriga insatser erbjuder ett varierat och gott stöd för 
kommunens barn, unga och vårdnadshavare. 

Sammanfattning 
Den 16 april 2021 inkom en motion från Sara Ridderstedt (MP) som 
överlämnades till Utbildningsnämnden för yttrande. Motionen gäller ett förslag 
om att inrätta en familjecentral i Upplands-Bro kommun som ska drivas i 
samverkan med Region Stockholm och innefatta barnavårdscentral, 
mödravårdscentral, öppen förskola och socialtjänst. Motionären menar att detta 
skulle bidra till ett bättre stöd för kommunens barn, unga och vårdnadshavare.  

Utbildningskontoret anser att familjecentralen och den familjecentralsliknande 
verksamheten i Upplands-Bro kommun jämte övriga insatser erbjuder ett 
varierat och gott stöd för kommunens barn, unga och vårdnadshavare. 
Utbildningskontorets yttrande bifogas.  

Beslutsunderlag 
 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2022 

 Utbildningskontorets yttrande den 2 februari 2022 

 Begäran om yttrande – Motion om att inrätta en familjecentral i 
Upplands-Bro kommun den 16 april 2021 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och 
föreslår Kommunfullmäktige besluta om att motionen anses besvarad, då 
kommunens två familjecentraler jämte övriga insatser erbjuder ett varierat och 
gott stöd för kommunens barn, unga och vårdnadshavare. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Rolf Nersing (S) yrkar på följande ändring av beslutsmeningen: 

”Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och 
föreslår Kommunfullmäktige besluta om att motionen anses besvarad, då 
familjecentralen och den familjecentralsliknande verksamheten i Upplands-Bro 
kommun jämte övriga insatser erbjuder ett varierat och gott stöd för 
kommunens barn, unga och vårdnadshavare”. 

Paul Gustafsson (M) yrkar bifall till Rolf Nersings (S) ändringsförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag och 
Rolf Nersings (S) ändringsförslag, och finner att Utbildningsnämnden beslutar 
enligt ändringsförslaget. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
 Kommunfullmäktige   

 
  



  

PROTOKOLL 12 (14)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-03-08 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 14 Rapporter 
  

Temaärende: Kommungemensamma resursgrupper –  
specialpedagog. 

 

 Utbildningschefens rapport 
- Internationella Engelska Skolan (IES) har skickat in en ansökan till 

Skolinspektionen om att starta skola i Upplands-Bro kommun. 
- Brist på plats i särskolan ev. flytt av särskolans verksamhet från 

Härneviskolan till Råbyskolan utreds och lyfts på kommande 
nämndsammanträde. 

- Från den ena världskrisen till den andra (pandemin – kriget i Ukraina). 
Tips för att prata med ditt barn om oro för krig.  
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§ 15 Delegationsbeslut 
1. Beslut om skolskjuts 220101-220131 

 Dnr UN 21/0253 
  

2. Beslut om skolskjuts 211201-211231 
 Dnr UN 21/0253 

  

3. Beslut om tilläggsbelopp, 2022/02, Järva VIP för- och grundsärskola 
 Dnr UN 22/0061 

  

4. Beslut om tilläggsbelopp, 2022/02, Järva VIP för- och grundsärskola 
 Dnr UN 22/0062 

  

5. Beslut om tilläggsbelopp, 2022/01, Förskolan Pärlan 
 Dnr UN 22/0063 
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§ 16 Anmälningar 
1. Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2021-12-17 

 Dnr UN 21/0009 
  

2. Inbjudan till digital Nätverksträff för Förskola/Skola den 17 mars kl. 
09:00-12:00 
 Dnr UN 22/0060 

  

3. Registreringsbesvis, 559000-1854, gällande Wåga och Wilja förskolor 
 Dnr UN 21/0179 

  

 

 

 




