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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2017-11-21

Dävensö, 2017-11-21 15:00 – 17.30

Plats och tid
Ajournering

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Rolf Nersing, ordförande (S)
Lisa Edwards, 1:a vice ordförande (C)
Kaj Bergenhill, 2:e vice ordförande (M)
Björn-Inge Björnberg (S)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Anitha Nygårds (SD)
Lena Åkerlind (M)
Kerstin Krantz Durhagen (MP)

Anna-Maj Lilly (KD)
Heléne Söderholm (S)
Anders Eklöf (L)
Närvarande ersättare

Khursid Chowdhury (V)
Sven-Inge Nylund (S), §§ 74 - 79

Kaj Söder - utbildningschef, Jesper Sjögren – stabschef, Ann-Louise
Rantanen - kvalificerad utredare, § 77 (temaärende), Monika Wahlstedt rektor Lillsjöskolan, § 77 (temaärende), Lisa Coudek - projekledare
preventionsprojektet, §§ 73, 77 (temaärende), Karin Haglund - sekreterare

Övriga deltagare

Utses att justera

Kaj Bergenhill (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-11-28
kl. 11.00

Paragrafer

§§ 70 - 79

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Karin Haglund
..................................................................

Ordförande

Rolf Nersing (S)
..................................................................

Justerare

Kaj Bergenhill (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-11-21

Datum för anslags uppsättande:

2017-11-28

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................

Karin Haglund

2017-12-20
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§ 70
Yttrande på remiss angående
revidering av upphandlingspolicy
Dnr UN 17/0127

Beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget
till Kommunstyrelsen för vidare behandling.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och
riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Hur programmet ska
vara utformat och med vilken detaljeringsgrad är inte fastlagt i lag eller
förarbeten. Det kan vara fristående eller integrerat i andra styrdokument.
Förslaget är att programmet införlivas i upphandlingspolicyn vilket innebär att
upphandlingspolicyn revideras.

Beslutsunderlag
•

Förslag till reviderad upphandlingspolicy den 28 augusti 2017.

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2017.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 71

Sammanträdesdatum:

2017-11-21

Uppföljning av tillsyn 2016 - fristående
enheter
Dnr UN 17/0141

Beslut
Utbildningskontorets uppföljning av tillsyn av fristående verksamheter
godkänns.

Sammanfattning
Enligt skollagens 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående förskolor
och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen godkänt.
Utbildningskontoret har under hösten 2017 genomfört en uppföljning av de
utvecklingsområden som tilldelades de fristående verksamheterna vid tillsynen
2016.

Beslutsunderlag
•

Uppföljning av tillsyn 2016 - fristående verksamheter den 31 oktober
2017

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 1 november 2017.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Källskolans förskola
Förskolan Pärlan
Förskolan Urfjäll
Förskolan Växthuset
Dagmamma i Brunna
Brunna skogstroll – Bomullstrollen
Brunna skogstroll – Sammetstrollen
I Ur och skur – Korpungarna
I Ur och skur – Skogstrollen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

§ 72

2017-11-21

Investeringsbeslut - Ringblommans
förskola
Dnr UN 17/0160

Beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna
investeringen av en nybyggnation av Ringblommans förskola vid
Ringvägen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
För att kunna fullfölja kommunens skyldigheter om att erbjuda förskoleplats till
barn folkbokförda i kommunen, behöver Utbildningskontoret utöka antalet
förskoleplatser i båda kommunens tätorter.
Utbildningskontoret önskar därför av nämnden få i uppdrag att tillsammans med
Upplands-Bro kommunfastigheter påbörja detaljprojekteringen av en ny förskola
på Ringvägen – Ringblommans förskola.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2017

•

Programhandling med kostnadskalkyl samt bilagor.

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Nawal Al-Ibrahim (L) och Anders
Eklöf (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Förskolan ska utformas så att den smälter in i den befintliga bebyggelsen mot
kringliggande småhus. I samråd med de befintliga direkt närboende ska
utemiljön utformas så att man minimerar störningseffekter för dem.”

Beslutet skickas till:
•
•
•

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Upplands-Bro Kommunfastigheter

Paragrafen justeras omedelbart
______________________
Rolf Nersing (S)

Justerandes sign

______________________
Kaj Bergenhill (M)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 73

Sammanträdesdatum:

2017-11-21

Förlängning av preventionsprojektet
Dnr UN 17/0161

Beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår för Kommunstyrelsen att
preventionsprojektet förlängs till och med den 31 oktober 2018.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Utbildningskontoret förespråkar en förlängning av det pågående
preventionsprojektet till och med den 31 oktober 2018. Preventionsprojektet är
ett kontorsövergripande projekt med Utbildningskontoret, Socialkontoret och
Kultur- och fritidskontoret. Utbildningskontoret är projektägare och medel har
beviljats från den sociala investeringsfonden enligt § 161 den 9 december
2015, diarienummer KS 15/0811.
På grund av viss personalomsättning och föräldraledighet finns medel kvar från
beslutade medel för preventionsprojektet. För att arbetet med projektet ska nå
uppsatta mål behöver tiden för projektet förlängas. Tidigare beslutade medel
kommer att täcka den förlängda projekttiden och nya medel behöver inte äskas.
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för samordning av kommunens
arbete för att begränsa skadeverkningar till följd av alkohol, narkotika, dopning
och tobak samt att arbeta för att minska den psykiska ohälsan bland barn och
unga i Upplands-Bro kommun. Projektet möjliggör även att kommunen kan
arbeta mer strategiskt med dessa frågor i framtiden.

Beslutsunderlag
•

Beslut om ansökan till den sociala investeringsfonden KS 15/0811

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

Paragrafen justeras omedelbart
______________________
Rolf Nersing (S)

Justerandes sign

______________________
Kaj Bergenhill (M)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 74

Sammanträdesdatum:

2017-11-21

Inriktningsbeslut Trädgårdsstaden
Dnr UN 17/0151

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att ge Utbildningskontoret i uppdrag att
förbereda samt verka för att Internationella engelska skolan ska bygga och
driva Trädgårdsstadens tänkta F-9-skola.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M) och Lena Åkerlind (M) yrkar bifall till Utbildningskontorets
förslag till beslut.

Sammanfattning
Under hösten 2017 antas den nya detaljplanen för Trädgårdsstadens etapp 1.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggandet av ett område med bostäder
med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar ca 8 - 900 nya
bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall till denna. Den ger också
möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen samt
möjlighet till odling/kolonilottsområden. Planen är den första
detaljplaneetappen av två för det område som behandlades i planprogrammet
”Trädgårdsstaden i Bro”.
En politisk ambition är att en fristående huvudman ska etablera sig och driva
Trädgårdsstadens nya skola för att öka mångfalden av skolor i kommunen på
samma sätt som fristående huvudmän har skapats förutsättning för driva
förskolor i kommunen. Utbildningskontoret har bjudit in flera fristående
aktörer som anses klara av byggnation och drift av en så pass stor skola som
behövs i Trädgårdsstaden. Internationella engelska skolan (IES) har dessa
förutsättningar och efter dialog med flera fristående huvudmän vill
Utbildningskontoret förorda att just IES ska få etablera sig i kommunen.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 75

Sammanträdesdatum:

2017-11-21

Redogörelse: Politiska ordningen för
information rörande
Utbildningsnämndens verksamhet
Dnr UN 17/0142

Beslut
Utbildningskontorets redogörelse godkänns.

Förslag till beslut
Utbildningskontorets redogörelse godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Nawal Al-Ibrahim (L) och Anders
Eklöf (L) yrkar återremiss för att få belyst vilka genomförda
personalreduceringar som gjorts.

Sammanfattning
Moderaterna och Liberalerna framställde ett ärende för Utbildningsnämnden
den 19 september 2017. Det beslutades att ärendet skulle lämnas vidare till
Utbildningskontoret för beredning. Utbildningskontoret har berett ärendet och
redogjort för de punkter som ärendet behandlade.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2017

•

Protokollsutdrag från UN 17 §57

•

Framställt ärende med bilagor till Utbildningsnämnden den 21
september 2017

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och frågar
Utbildningsnämnden om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden finner att
ärendet ska avgöras idag och att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Nawal Al-Ibrahim (L) och Anders
Eklöf (L) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Vi har svårt att förstå varför vi inte delges den efterfrågade informationen om
vilka personalreduceringar som gjordes för att få en budget i balans och yrkar
på återremiss för komplettering med svar på frågan.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-11-21

Fortsättning § 75

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 76

Sammanträdesdatum:

2017-11-21

Handlingsplan för att öka tryggheten på
Råbyskolan
Dnr UN 17/0174

Beslut
Skrivelsen från Kaj Bergenhill (M) m.fl. lämnas till Utbildningskontoret för
beredning.

Förslag till beslut
Utbildningskontoret får i uppdrag att ur ett trygghetsperspektiv för nämnden
redovisa bakgrund, trender, nuläge och handlingsplan för det fortsatta arbetet
för att öka tryggheten på Råbyskolan till goda nivåer.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) m.fl. föreslår att skrivelsen skickas till Utbildningskontoret för
beredning.

Sammanfattning
Kaj Bergenhill (M) m.fl. har skickat ut en skrivelse inför nämndsammanträdet
den 21 november 2017 med titeln ”Handlingsplan för att öka tryggheten på
Råbyskolan.” De vill med denna skrivelse lägga till ett nytt ärende på
dagordningen på nämndsammanträdet.

Beslutsunderlag
•

Skrivelse från Kaj Bergenhill (M), ”Handlingsplan för att öka
tryggheten på Råbyskolan.”.

Beslutsgång
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt Rolf Nersings (S)
m.fl. förslag till beslut, att lämna skrivelsen till Utbildningskontoret för
beredning.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Utbildningskontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 77

Sammanträdesdatum:

2017-11-21

Rapporter

1. Temaärende
•

Förstelärare

2. Ekonomisk rapport
•

Utbildningschefen redovisar det ekonomiska läget.

3. Kontorschefens rapport
•

Kvalitetsgranskning fritidshemmet.

•

Revisionsrapporter från KPMG

4. Balanslista
•

Justerandes sign

Balanslista per den 21 november 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 78

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-11-21

Delegationsbeslut

1.

Delegationsbeslut tillförordnad kontorschef 17-12-29 -- 18-01-02.

2.

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

3.

Beslut förlängt fritidshemsplats.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 79

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-11-21

Anmälningar

1.

Kommunfullmäktiges beslut § 139 - Val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden efter Josephine-Charlotte Halvarsson (MP).

2.

Utredning av fritidsgårdarnas flytt till Kultur- och Fritidsnämnden.

3.

Revisionsrapport - Insatser för elever i behov av särskilt stöd.

4.

Protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-01.

Utdragsbestyrkande

13 (13)

