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Nämndplan 2023 - Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden antar nämndplan för 2023 fördelat på verksamhetsnivå 

enligt bilaga 1 i utbildningskontorets förslag. 

2. Utbildningsnämnden fastställer ersättningsbelopp för 2023 för pedagogisk 

omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola enligt bilaga 

2 i Utbildningskontorets förslag. 

3. Utbildningschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens 

gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har gjort ett förslag till verksamhetsplan för 2023 med 

utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budgetramar. 

Utbildningsnämnden tilldelas 856 600 tkr för budgetåret 2023. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2023 

 Nämndplan för utbildningsnämnden 2023 med bilagor 

Ärendet 

Utbildningskontoret har gjort ett förslag till nämndplan för 2023 med 

utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2022 om 

budgetramar. Utbildningsnämnden tilldelas 856 600 tkr för budgetåret 2023. 

Förslaget till nämndplan för utbildningsnämnden 2023 är fördelat på 

verksamhetsnivå. Till pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, öppen 

verksamhet, grundskola och grundsärskola gäller beslutad peng som fördelas 

till enheterna månadsvis per barn/elev. 

Fördelning på verksamhetsnivå 

Förslaget till verksamhetsplan på verksamhetsnivå enligt bilaga 1 innebär att 

den totala ramen enligt kommunfullmäktiges beslut har delats upp på olika 

verksamhetsområden. Av bilagan framgår övergripande och verksamhetsvisa 

mål och uppdrag. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   UN 22/0004 

 
 

Prislista förskole-/skolpeng 

Fastställda ersättningsbelopp för 2023 för pedagogisk omsorg, förskola, 

förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola och skolbarnomsorg enligt 

förslag i bilaga 2. Gäller kommunala och enskilda utförare. 

Barnperspektiv 

Genom en strukturerad budgetprocess och tydlig verksamhetsplan ges bästa 

möjliga förutsättningar med hänsyn till barn och elever.  

 

Fredrik Nordvall 

Utbildningschef 

 

 

Bilagor 

1. Nämndplan 2023 – Utbildningsnämnden 

2. Prislista barn- och eleversättningar 2023 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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1 Ansvarsområde och organisation 
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter; öppen förskola, förskola, 
barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem 
samt måltidsverksamheten. All pedagogisk omsorg bedrivs i enskild regi. 
Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella 
styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, 
skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på 
obekväm arbetstid och öppen förskola. 
Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. På utbildningskontoret finns en 
avdelningschef som ansvarar för all kommunal verksamhet där utbildningsnämnden bär 
ansvarar som huvudman. Förskolan är organiserad i områden och varje område leds av 
en rektor. Enheterna i grundskolan leds av en rektor per skolenhet. 
Inom utbildningskontoret finns en avdelning som på olika sätt utgör stöd för samtliga 
förskole- och skolenheter i kommunen, avdelningen benämns som centralt skolstöd. I 
avdelningen för centralt skolstöd ingår förutom kontorets administration, resursenheten 
med den centrala elevhälsan och enheten för modersmål- och nyanlända. 
Utbildningskontoret innefattar även måltidsenheten som leds av en enhetschef. 
Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens 
verksamheter är cirka 900 personer. 
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2 Verksamhetsåret 2023 

I Upplands-Bro får alla barn och elever de förutsättningar som krävs för att de 
ska lyckas. 
Alliansens mest prioriterade område är att gynna barns och elevers lärande. Varje 
barn/elev har rätt att få en bra utbildning och klara de nationella kunskapskraven. De 
flesta eleverna ska även nå skolans högre mål. Verksamheten ska alltid fokusera på hur 
bästa effekt uppnås för kommunens barn och elever utifrån satta mål. Upplands-Bros 
förskolor och skolor ska bli attraktivare som läroplats för eleverna. Förskolor och skolor 
ska behandlas lika och med stor öppenhet, oberoende av om de är kommunala eller 
fristående. 
Följande områden är prioriterade: 

1. Kunskapsresultaten
2. Trygghet, ordning och studiero
3. Attraktiva läroplatser
4. Barn- och elevplatser i fristående verksamheter

Utgångspunkten är att alla elever ska klara kunskapskraven i skolans alla ämnen. De 
flesta eleverna ska även klara att nå skolans högre mål. Det är viktigt att grundskolan 
ger eleverna en utbildning så att de är väl förberedda och kan välja det 
gymnasieprogram som de helst vill gå. En viktig grund för detta är att skolan är en trygg 
arbetsplats som erbjuder eleverna studiero. Det ska vara nolltolerans mot hot, våld och 
kränkningar. 
Upplands-Bro kommun vill ta ansvar som hemkommun för alla barn och elever som bor 
i kommunen. Vilken förskola eller skola som vårdnadshavarna väljer ska inte spela 
någon roll. Hanteringen av fristående förskolor/skolor och de kommunala skolorna 
behöver därför vara så jämställd som möjligt. Samarbete och rutiner kopplat till 
fristående huvudmän i förskola och skola behöver därför stärkas. För att öka utbudet av 
fristående skolhuvudmän i kommunen behöver utbildningskontoret ha organisation som 
bidrar till och kan möta den utveckling som har påbörjats. 
Alla barn och elever som bor i Upplands-Bro kommun ska erbjudas en utbildning som 
håller hög kvalitet. Kompetens och insatser måste sättas in så tidigt som möjligt, då 
tidig upptäckt och tidiga insatser gynnar såväl den enskilda eleven som ekonomin. 
Förskolan och skolan ska verka kompensatoriskt så att de som behöver mest stöd, får 
mest stöd. Utgångspunkten är att varje elev ska klara kunskapskraven i skolans alla 
ämnen och att de flesta eleverna ska klarar skolans högre mål. Utbildningsnämnden 
fördelar resurser till verksamheterna på ett sätt som stärker likvärdigheten och rätten till 
en bra utbildning oavsett huvudman. 
För vissa elever räcker den tid som finns i timplanen inte för att eleven ska klara 
kunskapskraven. Läxhjälp, intensivundervisning och lovskola bör därför vara 
obligatoriska inslag som erbjuds för samtliga elever i kommunen. 
Elever som har extra ordinära behov ska erbjudas en plats på någon av kommunens 
gemensamma, särskilda undervisningsgrupper (resursgrupper). Upplands-Bro kommun 
har under några år byggt upp en kompetens för att kunna möta och utbilda även de 
elever som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Ingen elev 
ska tvingas till en utbildning i en annan kommun på grund av elevens särskilda behov. 



9 Nämndplan 2023 - Utbildningsnämnden - UN 22/0004-1 Nämndplan 2023 - Utbildningsnämnden : Nämndplan 2023 - Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden, Nämndplan 2023 5(16) 

Möjligheten att införa en skolcoach som håller ihop kontakterna mot familjer med barn 
som har NPF behöver utredas och/eller prövas.  En annan fråga som behöver utredas är 
möjligheterna att skapa en resursskola som eventuellt kan ersätta någon/några av de 
särskilda undervisningsgrupperna/resursgrupperna. 
Grundskolan behöver arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete som ger avtryck i den 
undervisning som eleverna får. Alla nivåer i styrkedjan; huvudman, rektor och lärare 
måste ha goda underlag och analyser som leder till insatser och förändringar som 
eleverna märker och har nytta av. 
Det planeras för en ny kommunal skola på Kockbacka gärde. Det är viktigt att den nya 
skolan inte bara blir en ny skollokal med "gammalt innehåll". Den nya skolan har 
möjlighet att tillföra någonting nytt till kommunen med en helt ny profil på kommunal 
skola. Den nya skolan i Bro är en del av den samhällsomdaning som planeras i Bro, 
med benämningen "Omdaning Bro". 
Ekhammarskolan är kommunens största grundskola. Skolan har idag elever från skolår 
4-9 och en mycket strategisk placering med direkt närhet till kommunens enda
gymnasieskola, Upplands-Brogymnasiet. Närheten till idrottsanläggningar för såväl
inomhus- som utomhusaktiviteter, är en ytterligare tillgång. Förutsättningarna finns för
att skapa ett unikt campus på området. Lokalerna är dock slitna och utbildningskontoret
behöver utreda om skolan kan byggas om och renoveras eller om nya skolbyggnader
behöver byggas. I samband med det behöver frågan om att samla alla elever i
grundsärskolan samt starta upp en gymnasiesärskola på platsen, lyftas.
I Tjusta finns en grundskola, skolår f-6. Inte långt därifrån finns en förskola. Avståndet 
mellan enheterna är dock för långt för att man ska kunna samutnyttja lokaler och 
personal. Då de båda enheterna är relativt små så blir de sårbara. Förändringar har gjorts 
så att enheterna är organiserade under en gemensam rektor. Målsättningen är att 
samlokalisera verksamheterna i Tjusta skolby. 

Samarbete och helhetssyn 
Kommunens barn och unga förtjänar bästa tänkbara utbildning. I egenskap av 
hemkommun ska Upplands-Bro säkerställa att alla barn och unga får goda 
levnadsvillkor och en bra utbildning oavsett huvudman. Att elever lyckas i skolan är en 
av de största skyddsfaktorerna för barn och unga, vilket motverkar svårigheter som 
utanförskap och social problematik. Samverkan mellan skola och hem är en viktig del 
för att stödja barnets/elevens positiva utveckling. Ibland behöver familjen stöd i form av 
sociala insatser. Samverkan mellan kommunens olika nämnder och kontor är därför en 
viktig del för vissa barn och familjer. 
Upplands-Bro kommun lägger ned relativt stora summor pengar på skolskjuts varje år. 
Kostnader för de upphandlade skolskjutsarna har ökat mycket. För att minska 
skolskjutskostnaderna har en lösning med skolskjuts i kommunal regi prövats. 
Förutsättningar för att öka andelen skolskjutsar i egen regi kommande år, finns. 

Stora satsningar på förskola och skola 
Alliansen gör stora satsningar för kommunens barn och unga. 2023 utökas 
utbildningsnämndens budget med 53,8 miljoner kronor. Elevpengen kommer för andra 
året i följd att öka med cirka fem procent. Även barnpengen i förskolan ökar med cirka 
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fem procent. Därmed får alla förskolor och skolor som utbildar kommunens barn/elever 
samma möjligheter att utveckla sina verksamheter för att förbättra resultaten och 
elevernas måluppfyllelse. Det är viktigt att utbildningsnämnden som huvudman för de 
kommunala verksamheterna inte bara ser till att det finns goda förutsättningar för 
verksamheterna, utan även följer upp att resurserna gör skillnad för barnen och eleverna. 
Alliansen har därför tagit fram tydliga prioriterade mål med tillhörande indikatorer. Hur 
målen ska nås har politiken stort förtroende för att verksamhetens professionella, 
rektorer och pedagoger kan avgöra. 
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3 Prioriterade områden med mål och indikatorer 
Alliansen hade fyra prioriterade målområden för utbildningsnämnden under den gångna 
mandatperioden. Under kommande mandatperiod kommer samma fyra områden att 
prioriteras. Till varje målområde finns ett antal indikatorer. Alliansen vill se större 
effekt kring de prioriterade målområdena. Uppföljningar kommer att ske tätare och mer 
systematiskt. Enheterna måste ha en organisation för uppföljning, analys och koppla 
detta till åtgärder som gör skillnad för eleverna, elevernas lärmiljö och måluppfyllelse. 
De fyra prioriterade målområdena för kommande mandatperiod är: 

1. Kunskapsresultaten
2. Trygghet, ordning och studiero
3. Attraktiva läroplatser
4. Barn och elevplatser i fristående verksamheter

3.1 Övergripande mål: Service, valfrihet och konkurrensneutralitet 
Invånarna i Upplands-Bro kommun ska kunna välja förskola och skola till sina barn. 
Det ska därför finnas en mångfald av både kommunala och privata alternativ. Varje 
invånare som kontaktar kommunen ska få ett gott bemötande och god service. 
Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet, utveckling och 
innovation. 

3.1.1 Nämndmål: Barn- och elevplatser i fristående verksamheter 

Beskrivning 

I Upplands-Bro ska vårdnadshavare få välja plats till sina barn, det ska finnas ett brett 
utbud av både fristående och kommunala förskolor och skolor. Barn och elever ska få 
utvecklas efter sina förutsättningar. Alla barn och elever är olika. Det är därför viktigt 
att det finns en mångfald av aktörer och ett bra urval av förskolor och skolor där barn 
och elever kan utvecklas utifrån olika preferenser och behov. Att fritt kunna välja skola 
och förskola ska vara en självklarhet. Upplands-Bros förskolor och skolor måste bli 
attraktivare som läroplats för barnen/eleverna. Vi ska öka elevers engagemang i arbetet 
genom att förbättra skolans lärmiljö. Förskolor och skolor ska behandlas lika och med 
stor öppenhet, oberoende av om det är kommunala eller fristående.  

Kommunens befolkningsprognoser visar på fler barn och elever under kommande år. 
Det ställer krav på kapacitetsförstärkningar av förskole- och skolplatser i motsvarande 
omfattning. Det krävs en bättre resursanvändning, med bibehållen eller ökad kvalitet, 
som gynnar barn och elevers lärande. Etablering av fristående verksamheter är en viktig 
del för att klara behovet av förskole- och skolplatser. 
Alliansen vill öka skolvalets betydelse få vårdnadshavare och elever att på ett mer aktivt 
sätt välja skola. Frågan kring ett obligatoriskt skolval och modell för detta behöver 
utredas. Frågan om urvalskriterier som exempelvis syskonförtur behöver ingå i 
utredningen. 
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Indikatorer 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Andel barnplatser fristående förskolor i kommunen 30% 

Andel elevplatser i fristående skolor i kommunen 25% 

Andel elever som får sitt förstahandsval, skolval. 98% 

Andel vårdnadshavare som får sitt förstahandsval, förskola. 85% 

3.2 Övergripande mål: Livslångt lärande 
Varje barn i förskolan och varje elev i skolan ska ges rätt förutsättningar för att lyckas. I 
skolan är kunskap och studiero i fokus. Förskola och skola ska arbeta för en högre 
kvalitet. Skolans studieresultat ska förbättras och fler elever ska bli behöriga till ett 
nationellt gymnasieprogram. Eleverna ska få en god beredskap för arbetslivet. 
Kopplingarna mellan skola och näringsliv ska stärkas. 

3.2.1 Nämndmål: Attraktiva läroplatser 

Beskrivning 

Upplands-Bro kommun har en god tillväxt och antalet invånare, barn och elever i 
kommunen har ökat mycket under de senaste åren. I takt med att nya bostadsområden 
byggs, kommer ökningen att fortsätta. Samtidigt har det etablerats och kommer att 
etableras flera fristående skolor i kommunen. Det gör att konkurrensen om eleverna 
ökar. Varje förskolenhet och varje skolenhet behöver aktivt jobba för att skapa en 
attraktiv läroplats. En möjlig väg är olika former av profileringar. 

Indikatorer 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Alla elever i grundskolan ska ha en egen bärbar dator/lärplatta. 100% 

Alla elever ska erbjudas en plats på en skola i Upplands-Bro 
kommun, oavsett behov. 100% 

Andelen behöriga förskollärare. 50% 

Andelen behöriga lärare i grundskolan. 100% 

I förskolan ska det finnas 1 lärplatta per fem barn. 100% 

Lärares sjukfrånvaro 

NKI-undersökning hos elever 84% 

NKI-undersökning hos vårdnadshavare 89% 

Indikatorn baserar sig på enkät, Våga visa som genomförs på våren varje år. Elever i 
årskurs 3, 6 och 8 har besvarat påståendet "Jag är nöjd med min skola". Vårdnadshavare 
besvarar frågan, "Jag är nöjd med mitt barns förskola/skola". 
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3.2.2 Nämndmål: Kunskapsresultaten 

Beskrivning 

Skolans viktigaste uppdrag är att ge eleverna en utbildning så att de klarar de nationella 
kunskapskraven i alla ämnen och i slutet av grundskolan bli behöriga till ett nationellt 
gymnasieprogram. De flesta elever kan med rätt utbildning nå de högre målen.  
Olika elever har olika förutsättningar men det är viktigt att skolan är kompensatorisk. 
Vissa elever behöver få mer stöd för att klara kunskapskraven och då ska de få det stöd 
som krävs. Att så tidigt som möjligt upptäcka varje elevs individuella behov och sätta in 
effektiva åtgärder och insatser på individuell nivå ska ha högsta prioritet. 

Indikatorer 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Andelen elever som kan läsa (svenska) i årskurs 1. 95% 

Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen åk 6 81% 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 6 235 

Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen åk 9 92% 

Genomsnittligt meritvärden i årskurs 9 245 

Andel elever som är behöriga till nationellt program på 
gymnasiet 90% 

Andelen elever som gjort och klarat samtliga delprov, nationella 
proven svenska skolår 3 80% 

Andelen elever som gjort och klarat samtliga delprov, nationella 
proven matematik, skolår 3 80% 

Andelen elever som är behöriga till ett studieförberedande 
program. 90% 

Andelen elever som gjort och klarat de nationella proven i 
matematik, skolår 6 

Andelen elever som gjort och klarat samtliga delprov, nationella 
proven i svenska, skolår 6 

Andelen elever som gjort och klarat samtliga delprov, nationella 
proven i engelska skolår 6 

3.2.3 Nämndmål: Trygghet, ordning och studiero 

Beskrivning 

För att barn och elever ska utvecklas och vara mottagliga för nya kunskaper och 
utveckla sina förmågor, behöver de känna sig trygga. Tydliga strukturer, rutiner, 
ordning och studiero ska vara grundläggande faktorer i arbetet med skolans trygghet. 
Goda relationer mellan elever och mellan lärare och elever är en framgångsfaktor. Det 
ska vara nolltolerans när det gäller kränkningar, hot och våld. 

Indikatorer 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är trygga i 
förskolan 97% 

Andel elever som känner sig trygga i skolan enligt NKI-
undersökning 100% 

Andel elever som har studiero i skolan enligt NKI-undersökning 85% 
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3.3 Övergripande mål: Social hållbarhet 
Alla ska känna att det är tryggt att bo, leva och verka i Upplands-Bro. Unga på glid ska 
fångas upp tidigt och få rätt stöd innan de hamnar i kriminalitet. Åtgärder ska vidtas mot 
våld, hedersförtryck och trakasserier. Det ska inte finnas några utsatta områden. 
Samarbetet mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och föreningsliv ska 
stärkas för att förebygga psykisk ohälsa. 

3.3.1 Nämndmål: En skola för alla 

Beskrivning 

Att elever klarar skolan är en av de största skyddsfaktorerna. Goda skolresultat bidrar 
till ett ökat självförtroende och framtidstro. Skolmisslyckanden riskerar att bidra till ett 
långvarigt utanförskap och ohälsa för barnen. Att tidigt upptäcka elever i behov av 
särskilt stöd för att genomföra effektiva insatser ska ha högsta prioritet. Det samma 
gäller elever med en alarmerande skolfrånvaro. Insatser behöver göras innan eleven 
skapat ett levnadsmönster som riskerar att eleven blir en "hemmasittare". 

Inga elever ska placeras i en annan kommun. Tidiga upptäckter och tidiga insatser ska 
vara utgångspunkten. Förskolan och skolan ska vara skickliga när det gäller att ge 
barnen och eleverna extra anpassningar och särskilt stöd. De kommungemensamma 
resursgrupperna (särskilda undervisningsgrupper) ska vara specialister på elever med 
behov av extra ordinärt stöd. 

Indikatorer 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Andelen elever med ogiltig frånvaro i kommunens grundskolor. 0,7% 

Andelen elever med en total frånvaro på mer än 10 procent 

Antal elever som placeras av kommunen på resursskolor 
utanför kommunen 
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4 Ekonomi 

4.1 Driftbudget 2023 

Tkr 
Kostnad
er 2023 

Avskrivn
ingar 
2023 

Internrä
nta 2023 

Intäkter 
2023 

Budget 
netto 
2023 

Budget 
netto 
2022 

Förändri
ng 

Pedagogisk 
omsorg/nattomsorg 5 968 3 0 486 5 485 5 455 30 

Förskola/Öppen förskola 311 598 2 126 166 44 767 269 123 255 670 13 453 

Grundskola/Fritidshem 593 222 4 733 306 68 839 529 422 495 950 33 472 

Grundsärskola 41 969 36 4 170 41 839 39 561 2 278 

Gemensam verksamhet 10 531 0 0 0 10 531 6 164 4 367 

Summa 963 288 6 898 476 114 262 856 400 802 800 53 600 

Utbildningsnämndens ram utökas med 53 800 tkr fördelat på; 

Volymökningar: för fler barn/elever +6 100 tkr 
Satsningar/prisökningar: +47 700 tkr 
Förskole- och skolpengen höjs kraftigt även för 2023. Våra barns framtid är och förblir 
ett av Alliansens prioriterade områden. 
Pedagogisk omsorg: 5 % 
Fritidshem: 5 % 
Förskola: 5 % 
Grundskola (f-9):  5% 
Grundsärskola: 5% 
Statsbidrag 
Förutom den elevpeng som Utbildningsnämnden fattar beslut om finns även en rad 
olika statsbidrag. Ett av de större statsbidragen är Likvärdig skola som omfattar cirka 23 
miljoner kronor, 2023. Nämnden avser att fördela huvuddelen av pengarna för likvärdig 
skola utifrån den socioekonomiska struktur som råder på respektive skolenhet.  
Ett annat av de större statsbidragen är kvalitetshöjande åtgärder i förskolan som 
omfattar cirka 8 miljoner kronor per år. Nämnden avser att fördela även detta 
statsbidrag med hänsyn till den socioekonomiska strukturen. Fristående 
förskolehuvudmän kan inte söka bidraget varför det reserveras cirka 2 miljoner kronor 
för dessa. 
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4.1.1 Volymer 

Verksamhet antal barn/elever 2022 2023 
Förändring 2022-

2023 

Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 35 35 0 

Pedagogisk omsorg, nattomsorg 8 8 0 

Förskola 1-5 år 2 113 2 113 0 

Fritidshem 6-9 år 1 604 1 604 0 

Förskoleklass 496 485 -11

Grundskola 4 039 4 139 100 

Grundsärskola 64 64 0 

Volymökningarna bygger på kommunens befolkningsprognos. 
För volymökningen har 6 100 tkr tillförts som barn- och elevpeng. 

4.2 Investeringsbudget 2023 
Investeringsprojekt 

Tkr 
År 

2023 
År 

2024 
År 

2025 

Avskri
vningst
id antal 

år 

Avskri
vning 
per år 

Intern 
ränta 

Övrig 
drift 

Inventarier och utrustning förskolor 
och skolor 5 000 5 000 5 000 10 150 21 

Summa 5 000 5 000 5 000 150 21 

Kommentarer investeringsprojekt 

Investeringsbehoven är fortfarande stora för Utbildningsnämnden. 
Investeringsäskandet är medvetet lågt för att sänka kostnader. På sikt innebär detta att 
kostnaderna för avskrivningarna minskar inom driftsbudgeten. 
Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar på de 
kommunala förskolorna och skolorna, samt modernisering av lärmiljön i förskolor och 
skolor ska prioriteras. 
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4.3 Fördelning av driftbudget i verksamheterna 
Barnomsorg på obekväm arbetstid och pedagogisk omsorg 
Omsorg på obekväm arbetstid drivs i lokaler på Torget 4 i Kungsängen. 
Inom Upplands-Bro driver f.n sju dagbarnvårdare pedagogisk omsorg i enskild regi. 
Barnpengen för pedagogisk omsorg höjs med 5 %. 
Prisökningar 32 tkr 
TKR Kostnad 2023 Intäkt 2023 Budgt 2023 Budget 2022 Förändring 

Pedagogisk omsorg 

Peng 1-2 år,  129 064 
kr/år 1 678 0 1 678 1 598 80 

Peng 3-5 år,   104 244 
kr/år 2 293 0 2 293 2 184 109 

Statsbidrag 
momsersättning 0 238 -238 -227 -11

Nattomsorg 2 148 2 148 2 000 148 

Statsbidrag Nattomsorg 0 248 -248 -100 -148

Summa ped omsorg 6 119 486 5 633 5 455 178 

Förskola och öppen förskola 
I kommunen drivs 15 förskolor med kommunen som huvudman och10 förskolor i privat 
regi. Tillsynsansvar över fristående förskolor ingår också i utbildningsnämndens 
ansvarsområde. Cirka 21 % av Upplands-Brobarnen går i förskolor med andra utförare. 
Öppna förskolor i kommunens regi finns i Bro och Kungsängen. 
Ramförändringen fördelas på följande sätt; 
Prisökningar +13 452 tkr 
Barnpengen för förskolan höjs med 5 %. 

Statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder i förskolan omfattar cirka 8 miljoner kronor per 
år. Nämnden avser att fördela detta med hänsyn till den socioekonomiska strukturen för 
egen huvudman Fristående huvudmän kan inte själva söka bidraget varför det reserveras 
cirka 2 miljoner kronor för dessa att ansöka. 
Utbildningskontoret ansöker löpande om statsbidrag för kommunens egna enheter. 
Angivna statsbidrag i tabellen nedan är preliminära. 

TKR Kostnad 2023 Intäkt 2023 Budgt 2023 Budget 2022 Förändring 

Förskola 

Peng 1-2 år,      160 147 
kr/år 113 384 0 113 384 107 985 5 399 

Peng 3-5 år,      125 373 
kr/år 176 087 0 176 087 167 702 8 385 
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TKR Kostnad 2023 Intäkt 2023 Budgt 2023 Budget 2022 Förändring 

Enskilda som dibiterar 
taxa -800 0 -800 -800 0 

Momsersättning enskilda 4 200 4 200 0 0 0 

Föräldraavgifter 0 25 123 -25 123 -22 715 -2 408 

Försäljn. av 
förskoleplatser 0 456 -456 -456 0 

Olycksfallsförsäkringar 180  180 180 0 

Tilläggsbelopp bibass 6 770 0 6 770 6 770 0 

Extra lokalbidrag 1 500 0 1 500 0 1 500 

Statsbidrag      

Maxtaxa barnomsorg  6 048 -6 048 -5 533 -515 

Maxtaxa kvalitetssäkring  0  -918 918 

Kvalitetshöjande åtgärder 8 000 8 000 0 0 0 

AMS-bidrag personal 260 260 0 0 0 

VFU, lärarstudenter 165 165 0 0 0 

Statsbidrag lärarlöner 515 515 0 0 0 

      

Öppna förskolor      

Drift av 2 öppna förskolor 3 629 0 3 629 3 456 173 

Summa Förskola/Öppen 
fsk 313 890 44 767 269 123 255 670 13 452 

  
Grundskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet 
I kommunen finns 10 kommunala grundskolor, vilka inkluderar förskoleklasser, 
fritidshem samt öppen fritidsverksamhet. Ca 23 % av Upplands-Broeleverna går i 
skolor med andra utförare. Tre fristående grundskolor finns i kommunen. 
Ramförändringen fördelas på följande sätt; 
Volymökningar för fler barn/elever +6 100 tkr 
Prisökningar +27 424 tkr 
Elevpengen ökas med: 
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet: 5% 
Grundskolan åk F-3: 5 %   åk 4-6:5% åk 7-9: 5% 
  
Statsbidrag 
Förutom den elevpeng som utbildningsnämnden fattat beslut om finns även en rad olika 
statsbidrag. Ett av de större statsbidragen är likvärdig skola som omfattar cirka 23 
miljoner kronor per år. Nämnden avser att fördela huvuddelen av pengarna för likvärdig 
skola utifrån den socioekonomiska struktur som råder på respektive skolenhet. 
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TKR Kostnad 2023 Intäkt 2023 Budgt 2023 Budget 2022 Förändring 

Grundskola      

Peng fskkl,      54 434 kr 
/år 26 401 0 26 401 25 687 713 

Peng åk 1-3,  71 677 kr/år 102 821 0 102 821 97 617 5 204 

Peng åk 4-6,   84 491 kr/år 118 795 0 118 795 109 357 9 438 

Peng åk 7-9,  103 824 
kr/år 134 764 0 134 764 122 512 12 251 

Momsersättning friskolor 5 200 5 200 0 0 0 

Försäljning av skolplatser  4 700 -4 700 -4 631 -69 

Nyanlända  Tilläggsbelopp 9 700 800 8 900 8 900 0 

Sv. som andraspråk TB 12 571 0 12 571 12 372 199 

Modersmål  10 080 kr/år 11 088 0 11 088 10 839 249 

TB, Särskilt stöd 32 848 0 32 848 32 848 0 

Skolskjutsar Resursteam 7 400 0 7 400 7 400 0 

Skolskjutsar Ordinarie 6 680 0 6 680 5 680 1 000 

Offentligt skyddat arbete 500 0 500 500 0 

Olycksfallsförsäkringar 820 0 820 820 0 

Extra lokalbidrag 1 500 0 1 500 0 1 500 

TKR Kostnad 2023 Intäkt 2023 Budgt 2023 Budget 2022 Förändring 

Statsbidrag      

Karriärstjänster 3 600 3 600 0 0 0 

Likvärdig skola 22 775 22 775 0 0 0 

Lärarassistenter 1 600 1 600 0 0 0 

Perssonalförst specialped 5 000 5 000 0 0 0 

VFU, lärarstudenter 200 200 0 0 0 

AMS,Trygghetsanställning
ar 2 600 2 600 0 0 0 

Migrationsverket Asylsök 200 200 0 0  

Lärarlönelyftet 6 000 6 000 0 0  

Sum 
Grundskola/Fritidshem 598 314 68 839 529 474 495 950 33 524 

  
Grundsärskola 
Kommunens grundsärskola bedrivs vid Ekhammarskolan och Råbyskolan (från januari 
2023). Ca 15 % av Upplands-Broeleverna går i skolor utanför kommunen. 
Ramförändringen fördelas på följande sätt; 
Volymökningar för fler barn/elever 
Prisökningar +2 820 tkr 
Elevpengen för grundsärskolan höjs med 5 %. 
  
TKR Kostnad 2022 Intäkt 2022 Budgt 2022 Budget 2021 Förändring 

Grundsärskola      
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TKR Kostnad 2022 Intäkt 2022 Budgt 2022 Budget 2021 Förändring 

Skolpeng enl 5 nivåer 35 561 0 35 561 32 741 2 820 

Skolskjutsar 4 000 0 4 000 4 000 0 

Momsersättning friskolor 170 170 0 0 0 

Snitt elev/år       620,0 tkr      

Sum grundsärskola 39 731 170 39 561 36 741 2 820 

  
Gemensam verksamhet 
Utbildningsnämndens gemensamma verksamheter utgör till en del stödverksamhet till 
förskolor och skolor och finansieras via barn- och elevpengen. Resterande delar som 
inte betalas av skolpengen avser ett kommunövergripande huvudmannaskap. 
Kostenhet 
Tillagning av mat enligt livsmedelsverkets rekommendationer om näringsintag, sker i 
egna produktionskök för distribution till förskola, grundskola, skolbarnsomsorg och 
gymnasiet. 
Centralt skolstöd 
Centralt skolstöd är en övergripande avdelning. I avdelningen ingår enheten för 
modersmål nyanlända och resursenheten med ansvar för medicinska elevhälsan riktat 
mot grundskolan samt stöd till förskola, skola och skolbarnsomsorg i arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd. Stödet sker i form av handledning, konsultation och fortbildning 
samt samordning av det förebyggande arbetet. I enhetens uppgifter ingår att besluta om 
tilläggsbelopp för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, grundskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. I centralt skolstöd ingår även 
utbildningskontorets administration som svarar för upplysningar om verksamheten till 
allmänheten, ärendeberedning till Utbildningsnämnden, ekonomisk planering och 
uppföljning samt kvalitetsuppföljning och utveckling av verksamheterna, samordning 
av verksamhetsförlagd lärarutbildning i kommunen, skolval, fastighetsfrågor, 
skolskjutsar, ansökningar och avgifter för kommunal barnomsorg, tillsyn av fristående 
förskolor samt pedagogisk omsorg. Administrationen utgör också för stöd till 
enhetschefer inom förvaltningens verksamheter. 
SUM GEMENSAM 
VERKS Kostnad 2023 Intäkt 2023 Budgt 2023 Budget 2022 Förändring 

Centrala OH-kostnader 10 531 0 10 531 6 163 4 368 
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Utbildningskontoret 

 

1 

BILAGA 2 

2023-01-11 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsnämnden 

Ersättningsbelopp 2023 (pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, 
grundskola, grundsärskola) 
 

Ersättningen består normalt av ett grundbelopp, peng. Tilläggsbelopp kan sökas för 

barn/elever med extraordinära stödbehov. För grundskolan kan tilläggsbelopp sökas även för modersmål, 

svenska som andraspråk och nyanlända elever. 

 

Bidragen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 

verksamheten av motsvarande slag. 

 

PENGBELOPP 2023 (Årsbelopp)

ÅR VERKSAMHET 

Grund-

belopp

varav 

lokaler

varav** 

admin.3%

varav 

moms 6%

Belopp 

2023 per 

månad

 

År Verksamhet i kommunal regi

1-2 år Pedagogisk omsorg 134 036 3 904 11 170

3-5 år Pedagogisk omsorg 106 983 3 116 8 915

1-2 år Förskola 160 147 19 800 4 664 13 346

3-5 år Förskola 125 373 19 800 3 652 10 448

3-5 år Allmän förskola, 525 tim 38 614 5 544 1 125 3 218

6 år Fritidshem 48 441 5 300 1 411 4 037

7-10 år Fritidshem 41 733 5 300 1 216 3 478

* Öppen fritidsverksamhet 10 572 1 900 98 881

Enskild regi

1-2 år Pedagogisk omsorg 142 078 3 904 8 042 11 840

3-5 år Pedagogisk omsorg 113 400 3 116 5 933 9 450

1-2 år Förskola 169 708 19 800 4 664 8 790 14 142

3-5 år Förskola 132 895 19 800 3 652 6 915 11 075

3-5 år Allmän förskola, 525 tim 40 931 5 544 1 125 2 130 3 411

6 år Fritidshem 51 440 5 300 1 411 2 773 4 287

7-10 år Fritidshem 44 234 5 300 1 216 2 313 3 686

* Öppen fritidsverksamhet 11 207 1 900 98 586 934  
 

*Administration öppen verksamhet är 1 % 

 

Till ovanstående belopp kan ansökas om tilläggsbelopp för barn med behov av extraordinärt stöd. 

Tilläggsbeloppet söks enligt särskilda anvisningar. 
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ÅR VERKSAMHET

Grund-

belopp

varav 

lokaler

varav 

admin.3%

varav 

moms 6%

Belopp 

2023 per 

månad

 

 Skolor i kommunal regi

F Förskoleklass 54 434 6 198 1 585 4 536

åk 1-3 Grundskola 71 677 11 120 2 088 5 973

åk 4-6 Grundskola 84 491 12 720 2 461 7 041

åk 7-9 Grundskola 103 824 17 970 3 024 8 652

Friskolor

F Förskoleklass 57 701 6 198 1 681 3 266 4 808

åk 1-3 Grundskola 75 979 11 120 2 213 4 301 6 332

åk 4-6 Grundskola 89 561 12 720 2 609 5 069 7 463

åk 7-9 Grundskola 110 053 17 970 3 205 6 229 9 171  
 

 

Till ovanstående belopp kan ansökas om tilläggsbelopp: 

Tilläggsbeloppet ska utgå för enskilda elever i behov av extraordinära stödåtgärder, och för elever som har 

rätt till modersmålsundervisning, svenska som andraspråk eller är nyanlända. 

Tilläggsbelopp enligt särskilda anvisningar 
 

Grundskola 
Årsbelopp 
kommunala 

Månadsbelopp 
kommunala 

Årsbelopp 
friskolor 

Månadsbelopp 
friskolor 

Modersmålsundervisning 10 080 840 10 685 890 

Nyanlända TB åk F-9     

Uppstartspeng, max 2 mån                 10 000                  10 600 

1:a året i svensk skola 43 000 3 583 45 580 3 798 

2:a året i svensk skola 31 000 2 583 32 860 2 738 

3:e året i svensk skola 12 000 1 000 12 720 1 060 

4:e året i svensk skola 8 000 667 8 480 707 

Sv som andraspråk åk 1-9         

Inga kunskaper, max 2 år 42 800 3 567 45 368 3 781 

Nybörjarnivå 24 500 2 042 25 970 2 164 

 

 

 

a) tilläggsbelopp för mycket extraordinära stödinsatser  

 Ansökan görs på särskild blankett och ställs till Resursteamet. 

 

b) tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 

modersmålsundervisning i detta språk om 

   1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 

   2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

Modersmålsansvarige kommer att handlägga ansökningar om modersmål. Enskilda utförare, 

interkommunala utförare eller andra utförare som inte kan nyttja den modersmålsundervisning som 

organiseras av modersmålsansvarig i kommunen har rätt att ansöka om tilläggsbelopp för 

modersmålsundervisning. För modersmålsundervisning utgår ersättning om undervisningen pågår minst 60 

min/vecka. Till skolor som har ett annat språk än svenska som särskild profil utgår ersättningen för 

modersmålsundervisning endast för annat språk än ”profilspråket”. 

Tilläggsbelopp 10 080 kr per elev/år (friskolor + moms 6 %). 

 

c) tilläggsbelopp för nyanlända 

 

 

1. En individinriktad resurs kan sökas för nyanlända i upp till 4 år från det att eleven började skolan i 

Sverige. Resursen avser även att täcka studiehandledning på modersmålet, vilket är obligatorisk 

stödundervisning som syftar till att eleven ska nå målen i de obligatoriska ämnena. 
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2. En individinriktad resurs kan sökas för kartläggning av nyanlända före inskrivning på skola. Pengen kan 

max utgå i två månader. Uppstartspeng: 10 000 kr mån. 

 

Eventuellt erhållna statsbidrag för asylsökande elever avräknas från tilläggsbeloppet. 

 

d) tilläggsbelopp för svenska som andraspråk 

Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en funktionell 

behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har.  
För elever som deltar i sådan undervisning kan en individinriktad resurs sökas. Denna är uppdelad i två 

nivåer; 1. Inga kunskaper i svenska 2. Kunskaper på nybörjarnivå. Beloppet för nybörjarnivå kan betalas i 

max 2 år. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut om tilläggsbelopp för grundsärskola 2023 

I samband med att beslutet om mottagande i skolformen fattas, görs en 
placering i behovsgrupp för den aktuella eleven. Behovsgruppsindelningen är 
konstruerad utifrån kriterier som är avgörande för hur mycket pedagogiskt stöd 
eleven behöver, hur miljön behöver läggas tillrätta och hur behovet av 
hjälpmedel ser ut. Inom varje behovsgrupp finns naturligtvis en stor spridning. 

För samtliga elever ges ett grundbelopp som är lika stort oavsett behovsgrupp. 

 

Grundsärskola Grundbelopp/år Månad 

åk 1-3 71 677 5 973 

åk 4-6 84 491 7 041 

åk 7-9 103 824 8 652 

Fritidshem 41 733 3 478 

  Tilläggsbelopp/år   

Behovsgrupp 1 276 424 23 035 

Behovsgrupp 2 349 595 29 133 

Behovsgrupp 3 422 767 35 231 

Behovsgrupp 4 516 844 43 070 

Behovsgrupp 5 Individuell prövning   

Fritidshem     

Behovsgrupp 1 138 213 11 518 

Behovsgrupp 2 174 798 14 566 

Behovsgrupp 3 211 384 17 615 

Behovsgrupp 4 258 422 21 535 

Behovsgrupp 5 Individuell prövning   

För elever som går hos privata huvudmän tillkommer 6% moms. 
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Kriterier för behovsgruppering av elever som mottas i grundsärskolan: 

 

De kriterier som ligger till grund för behovsgruppsindelningen är: 

• Omfattningen/nivån av utvecklingsstörning, beskrivs vanligen i 
utredningarna inför mottagandet som lindrig, måttlig eller grav. 

• Förekomsten av en eller flera andra funktionsnedsättningar.  

• Förekomsten av andra svårigheter som till exempel allvarliga 
psykiska problem, beteendestörningar som självdestruktivitet eller 
starkt utagerande eller liknande. 

De fem behovsgrupperna kan beskrivas enligt följande: 

1. Elever med lindrig utvecklingsstörning utan ytterligare 
funktionsnedsättningar eller svårigheter. 

2. Elever med lindrig utvecklingsstörning med lätta ytterligare 
funktionsnedsättningar eller svårigheter, samt elever måttlig 
utvecklingsstörning utan eller med lätta ytterligare 
funktionsnedsättningar eller svårigheter. 

3. Elever med lindrig, måttlig eller grav utvecklingsstörning 
med måttliga ytterligare funktionsnedsättningar eller 
svårigheter. 

4. Elever med lindrig, måttlig eller grav utvecklingsstörning 
med tillägg av en eller flera grava funktionsnedsättningar 
eller svårigheter. 

5. En numerärt mycken liten femte behovsgrupp utgörs av 
elever med extraordinärt komplicerade svårigheter på grund 
av funktionsnedsättningar och andra svårigheter.  

 

 



10 Förlängt tillfälligt tillägg av godkännande för Säbyholms förskola, Måbra Förskolor AB - UN 22/0519-2 Förlängt tillfälligt tillägg av godkännande för Säbyholms förskola, Måbra Förskolor AB : Förlängt tillfälligt tillägg av godkännande för Säbyholms förskola, Måbra Förskolor AB

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Utbildningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Johanna Carnvik Schöier 

   

Utbildningskontoret 

   

Johanna.CarnvikSchoier@upplands-bro.se 

   UN 22/0519  

Utbildningsnämnden 

 
 

 

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 
 
 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Förlängt tillfälligt tillägg av godkännande för 
Säbyholms förskola, Måbra Förskolor AB 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar om ett förlängt tillägg av godkännande för 
Säbyholms förskola, MåBra förskolor AB till och med utgången av januari 2024. 

Sammanfattning 
Säbyholms förskola, MåBra Förskolor AB ansöker om en förlängning av det tillfälliga 
godkännande (den 5 maj 2015 UN § 42) om att bedriva förskoleverksamhet i en 
paviljong. Utbildningskontoret bedömer att det tillfälliga godkännandet kan gälla till 
och med utgången av januari 2024. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2023. 

 Ansökan om förlängning av tillfälligt godkännande den 1 november 

2022. 

 Tillfälligt tillägg av godkännande för Säbyholms förskolor AB, UN §42 

den 5 maj 2015.  

Ärendet 

Säbyholms förskolor AB fick den 21 oktober 2014 (UN § 64) godkännande om 

att bedriva en fristående förskola i området Säbyholm utanför Bro. Den 5 maj 

2015 (UN § 42) beviljades Säbyholms förskolor AB att bedriva 

förskoleverksamhet i tillfälliga lokaler, en paviljong anpassad för max 23 barn. 

Säbyholms förskola, MåBra Förskolor AB, som köpt upp och nu driver 

verksamheten, ansöker nu om en förlängning av det tillfälliga godkännandet. 

Förskolan ska framöver bedrivas i befintliga lokaler som ska renoveras – det 

före detta Naturbruksgymnasiet, men på grund av förseningar av detaljplanen 

för området kring förskolan har detta försenats. Utbildningskontoret bedömer 

att det tillfälliga godkännandet kan gälla till och med utgången av januari 2024. 

Barnperspektiv 

Att barn i förskolan vistas i ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att 

barnen får en utbildning präglad av god kvalitet  
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Utbildningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   UN 22/0519 

 
 

 

Fredrik Nordvall 

Utbildningschef 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan om förlängning av tillfälligt godkännande den 1 november 

2022. 

Beslut sänds till 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Johanna Carnvik Schöier 

   

Utbildningskontoret 

   

Johanna.CarnvikSchoier@upplands-bro.se 

2022-12-16 UN 22/0476  

Utbildningsnämnden 
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Val av ledamöter och ersättare till 
Utbildningsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i Utbildningsnämndens arbetsutskott utses: 
2. Till ersättare i Utbildningsnämndens arbetsutskott utses: 
3. Till ordförande utses: XX 
4. Till vice ordförande utses: XX 

5. Till andre vice ordförande utses: XX 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden ska utse ledamöter och ersättare till arbetsutskottet. Bland 
utskottets ledamöter ska en ordförande, en vice ordförande och en andre vice 
ordförande utses. 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 

minst en tredjedel av ledamöter begär det. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 december 2022. 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter vid en ny mandatperiod. I alla kommunens instanser fattas 
beslut som har inverkan på barn och ungdomars livssituation utifrån någon 
aspekt. Via de politiska uppdragen kan invånare direkt eller indirekt påverka 

och lyfta frågor som rör barn och ungdomars dagliga och framtida liv. 

 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 

Sara Lauri  

Kanslichef 
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PROTOKOLLSUTDRAG 5 (13)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2023-01-03 

 

 

§ 2 Val av ledamöter och ersättare till 
utbildningsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026 

 Dnr UN 22/0476 

Beslut 
Utbildningsnämnden bordlägger ärendet. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden ska utse ledamöter och ersättare till arbetsutskottet. Bland 

utskottets ledamöter ska en ordförande, en vice ordförande och en andre vice 

ordförande utses. 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 

minst en tredjedel av ledamöter begär det. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 december 2022. 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i utbildningsnämndens arbetsutskott utses: 
2. Till ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott utses: 

3. Till ordförande utses: XX 
4. Till vice ordförande utses: XX 

5.  Till andre vice ordförande utses: XX 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingvar Landälv (KD) föreslår att ärendet bordläggs. 

Navdeep Singh Bhatia (SD) yrkar bifall till förslaget om bordläggning. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Ingvar Landälvs 

(KD) förslag om att ärendet bordläggs, och att utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Johanna Carnvik Schöier 

   

Utbildningskontoret 

   

Johanna.CarnvikSchoier@upplands-bro.se 

2023-01-09 UN 22/0478  

Utbildningsnämnden 
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Val av ersättare (M) till utbildningsnämndens 
beredning för mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ersättare i utbildningsnämndens beredning. 

Sammanfattning 

Den 3 januari 2023 beslutade utbildningsnämnden att utse ledamöter och 

ersättare till utbildningsnämndens beredning för mandatperioden 2023–2026. 

Då bordlades beslut om ersättare från Moderaterna. Utbildningsnämnden ska 

därför göra ett fyllnadsval och utse en ersättare till beredningen från 

Moderaterna. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2023. 

 Utbildningsnämndens beslut § 4 den 3 januari 2023. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen, blivit entledigade från sina uppdrag 

eller vid en ny mandatperiod. I alla kommunens instanser fattas beslut som har 

inverkan på barn och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de 

politiska uppdragen kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor 

som rör barn och ungdomars dagliga och framtida liv.  

 

Sara Lauri  

Kanslichef  

 

Bilagor 

1. Utbildningsnämndens beslut § 4 den 3 januari 2023. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   UN 22/0478 

 
 

Beslut sänds till 

 Den valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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PROTOKOLLSUTDRAG 7 (13)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2023-01-03 

 

 

§ 4 Val av ledamöter och ersättare till 
utbildningsnämndens beredning för 
mandatperioden 2023–2026 

 Dnr UN 22/0478 

Beslut 
1. Till ledamöter i utbildningsnämndens beredning utses: 

Paul Gustafsson (M) 

Rolf Nersing (S) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Karin Skärlund (V) 

Jennie Rinaldo (C) 

Ingvar Landälv (KD) 

 

2. Till ersättare i utbildningsnämndens beredning utses: 

Göran Boklint (SD) 

Tomas Carneheim (V) 

Isabelle Josefsson (C) 

Sarah Andersson (KD) 

Bordläggning (M) 

Helene Nilsson (L) 

Ersättare från Socialdemokraterna inträder vid ledamots frånvaro och 

ersättaren är någon av de invalda ledamöterna eller ersättarna i 

utbildningsnämnden för Socialdemokraterna. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden ska utse ledamöter och ersättare till beredningen. I 

beredningen ska endast ordinarie ledamöter delta, ersättare tjänstgör enbart vid 

behov. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 december 2022. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 8 (13)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2023-01-03 

 

 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i Utbildningsnämndens beredning utses: 

2. Till ersättare i Utbildningsnämndens beredning utses: 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Nawal Al-Ibrahim (L) nominerar Paul Gustafsson (M), Rolf Nersing (S) och 

Nawal Al-Ibrahim (L) till ledamöter.  

Rolf Nersing (S) föreslår att ersättare från Socialdemokraterna inträder vid 
ledamots frånvaro och att ersättaren är någon av de invalda ledamöterna eller 

ersättarna i utbildningsnämnden för Socialdemokraterna. 

Katarina Ljungkvist (M) föreslår att valet av ersättare för Moderaterna 

bordläggs.  

Sverigedemokraterna nominerar Navdeep Singh Bhatia (SD) till ledamot och 
Göran Boklint (SD) till ersättare. 

Vänsterpartiet nominerar Karin Skärlund (V) till ledamot och Tomas 
Carneheim (V) till ersättare. 

Centerpartiet nominerar Jennie Rinaldo (C) till ledamot och Isabelle Josefsson 
(C) till ersättare. 

Kristdemokraterna nominerar Ingvar Landälv (KD) till ledamot och Sarah 

Andersson (KD) till ersättare. 

Liberalerna nominerar Helene Nilsson (L) till ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och att utbildningsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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