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Tjänstgörande ersättare på distans

Liv Kjos (M)
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§ 38
Yttrande om förslag till fördjupad
översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040
Dnr UN 20/0222

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets yttrande om förslag till
fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040.

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 maj 2020 § 68 sänds förslag på
fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040, ut på utställning i enlighet med
PBL SFS 2010:900. Samrådshandlingarna är en fördjupning av Upplands-Bros
gällande översiktsplan.
Utbildningskontoret yttrar sig över hur FÖP Bro 2040 kan påverka
Utbildningskontorets verksamhetsområde, se nedan.

Beslutsunderlag
•

Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 20 juli 2020

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets yttrande om förslag till
fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 39
Yttrande om förslag till fördjupad
översiktsplan för Kungsängen, FÖP
Kungsängen 2040
Dnr UN 20/0221

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets yttrande om förslag till
fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040.
Utbildningsnämnden anser att vid nybyggnation av skolor så ska dessa inte
placeras centrumnära eller nära handelsplatser.

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 maj 2020 § 67 sänds förslag på
fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040, ut på
utställning i enlighet med PBL SFS 2010:900. Samrådshandlingarna är en
fördjupning av Upplands-Bros gällande översiktsplan.
Utbildningskontoret yttrar sig över hur FÖP Kungsängen 2040 kan påverka
Utbildningskontorets verksamhetsområde, se nedan.

Beslutsunderlag
•

Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen
2040, den 9 juni 2020

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 20 juli 2020

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets yttrande om förslag till
fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att beslutsmeningen
kompletteras med ”Utbildningsnämnden anser att vid nybyggnation av skolor
så ska dessa inte placeras centrumnära eller nära handelsplatser”.

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

Justerandes sign
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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§ 40

Sammanträdesdatum:

2020-08-25

Rekryteringsplan 2020
Dnr UN 20/0267

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets Rekryteringsplan 2020,
som därmed ersätter Rekryteringsstrategi 2019.

Sammanfattning
I Upplands-Bro ska rekryteringsplanen för Utbildningskontoret ses som ett led
i att säkra tillgången på skickliga och behöriga förskollärare och lärare inom
förskolan och skolan.
En av utbildningskontorets största utmaningar är att säkra tillgång till rätt
kompetens vid samtliga av våra förskolor och grundskolor. Enligt
befolkningsprognoser kommer barn- och elevantalet i Upplands-Bro att öka
och tillgången på behörig och kompetent personal är begränsad. Skollagen
ställer krav på behörighet och legitimation i alla ämnen som lärare undervisar i.
Detta innebär utmaningar vad gäller rekryteringsinsatser,
bemanningsplanering, samt sättet att organisera verksamheterna.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 22 juli 2020

•

Utbildningskontorets rekryteringsplan den 3 augusti 2020

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets Rekryteringsplan 2020,
som därmed ersätter Rekryteringsstrategi 2019.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign
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Personalstab
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§ 41

Sammanträdesdatum:

2020-08-25

Ny grundskola i Bro
Dnr UN 20/0269

Beslut
1. Utbildningsnämnden tackar Utbildningskontoret för rapporten.
2. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att fortsätta
utreda behovet av framtida skolstruktur i Bro

Reservationer och särskilda uttalanden
Johan Tholander (SD) och Navdeep Singh Bhatia (SD) reserverar sig till
förmån för eget förslag till beslut.
Kaj Bergenhill (M), Liv Kjos (M), Ingvar Landälv (KD), Lars Thomasson(C)
och Hans Åberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
I juni 2020 fick Utbildningskontoret i uppdrag att utreda vilken storlek på ny
skola i Bro som skulle vara önskvärd och var den skulle kunna lokaliseras.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 augusti 2020

•

Utredning Ny skola i Bro 24 juni 2020

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets förslag för ny
skola i Bro med omkring 1000 elevplatser.
2. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att utreda
behovet av framtida skolor i Bro.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M) föreslår för Moderaternas, Liberalernas,
Kristdemokraternas och Centerns räkning att beslutspunkt 2 revideras enligt
följande:
”Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att fortsätta utreda
behovet av framtida skolstruktur i Bro.”
Rolf Nersing (S) föreslår för Socialdemokraternas räkning att beslutspunkt 1
avslås och ändras till Utbildningsnämnden tackar Utbildningskontoret för
rapporten.
Johan Tholander (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning för en
återremiss av ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett återremissyrkande och ställer frågan om
ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande konstaterar därefter att det finns två förslag till beslut för
beslutspunkt 1, liggande förslag och Rolf Nersings (S) m.fl. förslag till beslut.
Ordförande ställer dem mot varandra och finner att Utbildningsnämnden
beslutar i enlighet med liggande förslag.
Votering begärs och genomförs där de som röstar för liggande förslag till
beslut säger ”Ja” och de som röstar för Rolf Nersing (S) m.fl. förslag till beslut
säger ”Nej”. Vid votering lämnas 5 Ja-röster och 6 nej-röster.
Ordförande finner därmed att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rolf
Nersings (S) m.fl. förslag till beslut.
Vidare konstaterar ordförande att det finns två förslag till beslutspunkt 2,
liggande förslag och Kaj Bergenhills (M) m.fl. förslag till beslut. Ordförande
ställer dem mot varandra och finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet
med Kaj Bergenhills (M) m.fl. förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Rolf Nersing (S)

X

Björn-Inge Björnberg (S)

X

Kristian Cronsell (S)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Liv Kjos (M)

X

Johan Tholander (SD)

X

Navdeep Singh Bhatia (SD)

X

Ingvar Landälv

X

Somar Suliman (V)

Justerandes sign

Nej

X

Lars Thomasson (C)

X

Hans Åberg (L)

X

Utdragsbestyrkande
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Reservationstext

Sverigedemokraternas reservationstext:
”Sverigedemokraterna håller med om att en flytt av Högstadiet i Broskolan
med 400 elever, skulle vara positivt, framför allt för att möjliggöra en bättre
miljö för eleverna och för miljön i Bro Centrum, då förhoppningsvis fler
arbetsplatser kan tillskapas och fler vuxna kommer att röra sig där dagtid.
Men att fatta beslut om storleken på den tilltänkta skolan och sedan ge
Utbildningskontoret i uppdrag, att utreda behovet av framtida skolor i Bro
verkar vara fel förfarande. Först utreder man behov och olika alternativ och
sedan fattar man beslut om skolans storlek och omfattning.
Sverigedemokraterna tror på småskalighet. Att det skulle bli bättre skolresultat
och mindre segregation genom att flytta elever från tre skolor i
problemområden till en enda stor skola, tror vi kan ha negativa konsekvenser.
Att peka på att underhållet är undermåligt och eftersatt och att lokalerna
omoderna beror på kommunens eget fastighetsbolag. Att tro att standarden på
lokaler främjar skolresultaten finns det bevis på motsatsen i vår egen kommun.
Att det möjligtvis finns ekonomiska fördelar med en stor skola, ska inte få vara
avgörande. Skolan måste få nödvändiga resurser både vad det gäller ekonomi
och personal.”
Alliansens reservationstext:
”Reservation från alliansen till förmån för beslutsförslaget att
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets förslag för ny skola i Bro
med omkring 1 000 elevplatser.
En ny stor F-9 skola i Bro är en del i den satsning som allianspartierna gör i
utvecklingen av Bro.
Den behövs för att bryta skolsegregationen som är en följd av
boendesegregationen, där placeringen av skolan spelar en stor roll som en del i
våra övriga satsningar och arbeten för mer stöd till elever samt ökad trygghet
och ordning. Den behövs även för att man historiskt i kommunen skapat
kortsiktiga paviljonglösningar när skollokaler inte räckt till, men också för att
bygga skolmiljöer som svarar upp mot dagens och framtidens
skolverksamheter, exempelvis avseende lokalerna utformning. Skolan är en
viktig byggsten i att ge barn och elever lustfyllt lärande.
Det tar minst 2 år, att från beslut ha en färdig skola på plats, en skola som
sedan är tänkt att användas i många decennier. Att nu ta fram ett mer precist
utredningsunderlag kring vilka övriga skolor som i framtiden ska finnas i Bro
är inte realistiskt då framtida förändringar är svåra att förutsäga. Men
Justerandes sign
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exaktheten ökar om några år när vi närmar oss att ha den färdiga nya
grundskolan på plats i Bro.
Beslutspunkt 2
Denna beslutspunkt syftade just på att göra denna utvidgade och viktiga
utredning på ett bättre underlag. Behovet av skolor avgörs av antal barn och
vilka andra skolor som etablerar sig. Prognoser är alltid osäkra. Hur stor
nettoinflyttningen av barn det blir, vilka årskullar som blir störst och liknande
vet vi inte med exakthet, men att vi behöver en ny stor flexibel F-9 skola i Bro
står klart. En F-9 skola skapar också en större vi-känsla mellan åldersgrupperna
i grundskolan, något som ofta framhålls som viktigt bl.a. med tanke på behov
av förbättrad integration i Bro.
Det är också mer kostnadseffektivt att bygga en stor skola jämfört med
exempelvis två små, och vi vill hellre lägga medel på skolpersonal än onödiga
lokalkostnader. Det ger även fördelar arbetsmässigt vilket höjer kvalitén för
barn och elever.
Utbildningsnämnden beslutar inte om den exakta geografiska placeringen av en
skola. Nämnden tar via Utbildningskontoret fram behovsanalys avseende barn
och elevplatser i olika områden. I Ramprogrammet anges de önskemål som
finns avseende skollokalers utformning med mera.
Läsaren bör även notera att det felaktigt anges "skolvalsreglerna" i
ärendebeskrivningen. Det ska vara "närhetsprincipen" i enlighet med yttrandet,
1 Bakgrund, stycke 4.”

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

2020-08-25

Rapporter
1. Utbildningschefensrapport
• Lägesrapport – åtgärder på grund av rådande pandemi
• Betygsresultat grundskolan vt 2020
• Personalförändringar
2. Balanslista 2020

Justerandes sign
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Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2020-08-25

Delegationsbeslut

1.

Redovisning av vidtagna åtgärder efter beslut, SI 2019:8713

2.

Beslut om rätt att slutföra skolgång, nr 2020/71

3.

Beslut om på ansökan om fritidshemsplats 2020/100

4.

Beslut om på ansökan om fritidshemsplats 2020/99

5.

Beslut 2020/101 tilläggsbelopp 2020, Fsk Ekhammar

6.

Delegationsbeslut 2020/97 tilläggsbelopp 2020, Brunnaskolan

7.

Beslut om uppskjuten skolplikt, 2020/94

8.

Ordförandebeslut-Yttrande med anledning av ärende o förutsättningarna
för anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd Dnr SI 2020:2415

9.

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 2020/2021

10.

Delegationsbeslut 2020/98 tilläggsbelopp 2020, Brunnaskolan

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2020-08-25

Anmälningar

1.

Kommunfullmäktiges beslut § 52 Revidering av inträdesordning för
ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna för mandatperioden 2018 2022

2.

Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 85 Taxa för kopiering av allmänna handlingar i Upplands-Bro kommun

3.

Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 86 Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16 §
arkivlagen

4.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni
2020 - Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16
§ arkivlagen

5.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni
2020 - Grafisk profil

6.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni
2020 - Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala
angelägenheter 2020-2022

7.

Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 5 juni 2020

8.

Kommunfullmäktiges beslut § 55 - Entledigande av Daniel Walfridsson
(M) som ersättare i Utbildningsnämnden

9.

Kommunfullmäktiges beslut § 56 - Entledigande av Anita Edman (V) som
ersättare i Utbildningsnämnden

10.

Kommunfullmäktiges beslut § 63 - Val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden efter Anita Edman (V)

11.

Kommunfullmäktiges beslut § 65 - Val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden efter Daniel Walfridsson (M)

12.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni
2020 - Kommunikationspolicy 2020-2022

13.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni
2020 - Antagande av OPF-KL 18

14.

Kommunstyrelsens beslut § 77 - Antagande av OPF-KL 18

15.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni
2020 - Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun

Utdragsbestyrkande
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16.

Kommunfullmäktiges beslut § 53 Nytt gemensamt reglemente med
gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder i Upplands-Bro

17.

Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020 Revisionsberättelse 2019

18.

Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 84 Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april 2020 för Upplands-Bro
kommun

19.

Storsthlm: Rekommendation, ny överenskommelse om
ungdomsmottagningar

20.

Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP
Kungsängen 2040

21.

Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP
Kungsängen 2040

22.

Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040

23.

Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040

24.

Rapport Inlämningsuppgifter och lärarstöd vid eget arbete publicerad

25.

Ansökan om utökat antal barn 2020, I ur och skur Skogstrollen

26.

Dom i mål 15566-20 gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen,
överklagandet avslås
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