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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 48

Sammanträdesdatum:

2017-09-19

Extra sammanträdestid för
utbildningsnämnden i november 2017
Dnr UN 17/0132

Beslut
Utbildningsnämnden sammanträder vid ett extra nämndsammanträde den 21
november 2017 med beredning en vecka innan den 14 november 2017.
_____________

Sammanfattning
Utbildningskontoret föreslår att det beslutas om ett extra sammanträde för
Utbildningsnämnden i november 2017. Detta med anledning av att det är lång
tid mellan sammanträdena i oktober och december och att det finns ärenden
som behöver beslutas mellan befintliga sammanträdesdatum.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2017.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Samtliga ledamöter i Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 49

Sammanträdesdatum:

2017-09-19

Sammanträdestider
Utbildningsnämnden 2018
Dnr UN 17/0119

Beslut
Sammanträdestider för Utbildningsnämnden och dess arbetsutskott och
beredning för år 2018, fastställs enligt Utbildningskontorets förslag med
tillägget att två extra sammanträdestider för Utbildningsnämndens arbetsutskott
fastställs till den 13 mars 2018 kl. 14.00 och 19 juni 2018 kl. 14:00.
_____________

Förslag till beslut
Sammanträdestider för Utbildningsnämnden och dess arbetsutskott och
beredning för år 2018, fastställs enligt Utbildningskontorets förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) m.fl. föreslår att Utbildningsnämnden beslutar enligt förslag
med revideringen att tillägga två sammanträdestider för Utbildningsnämndens
arbetsutskott den 13 mars 2018 kl. 14.00 och 19 juni 2018 kl. 14:00.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontorets, Kanslistab har
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Utbildningsnämnden,
arbetsutskott och dess beredningsgrupp för år 2018 som bygger på att nämnden
sammanträder regelbundet med anpassningar till lov och helgdagar. Varje
nämnd kan vi behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen.
Alla nämnder uppmanas att anpassa sina sammanträdesdagar till
Kommunstyrelsens sammanträden för att få en effektiv ärendehandläggning i
de fall ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

5 (27)

Sammanträdesdatum:

2017-09-19

Fortsättning § 49
Förslag till sammanträdeschema för år 2018:
Utbildningsnämnden
beredning (tisdag)

Utbildningsnämnden
(tisdag)

Utbildningsnämndens
arbetsutskott (tisdag)

Kl. 15:00

16 jan

23 jan

16 jan

13 feb

20 feb

13 feb

10 april

17 april

10 april

15 maj

22 maj

15 maj

4 sep

11 sep

4 sep

3 okt

9 okt

3 okt

20 nov

27 nov

20 nov

11 dec

18 dec

11 dec

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 augusti 2017

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Kl. 14:00

Kl. 15:00

Samtliga ledamöter i Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 50

Sammanträdesdatum:

2017-09-19

Yttrande på remiss om trygghetspolicy i
Upplands-Bro kommun
Dnr UN 17/0081

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

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som sitt eget
till Kommunstyrelsen för vidare behandling.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill(M) m.fl. och Nawal Al-Ibrahim (L) föreslår följande ändringar
och tillägg:
”2 och 3: Det behövs en bättre definition av vad som avses med begreppet
”trygghet”. Avses till exempel IT-säkerhet, brand, suicidförebyggande,
kränkningar, mobbing, trafiksäkerhet, ekonomisk trygghet, trygghet i
välfärden, m.m.?
2.2 punkt 1: Tillägg; Nolltolerans mot kränkningar och mobbing.
2.3: Avgränsningarna måste utvecklas och förtydligas. Eftersom det enbart ges
exempel och inte någon beskrivande text i övrigt innebär detta att det bara är
exemplen som gäller. Vidare anges ”olyckor” vilka vi anser inte ska vara
undantagna ifall kommunens agerande direkt eller indirekt orsakat att de
inträffat.
3.1 ”inte behöva känna rädsla eller oro” ändras till ”inte känner rädsla eller
oro”. Ordet ”behöver” innebär att någon annan har avgörandet om individen
”behöver” känna rädsla. Det är bara individen själv som kan avgöra om den
känner sig trygg.
3.2 I första stycket, meningen ”Det gäller alla.” ska ”personliga egenskaper”
läggas till. Man ska inte bli mobbad eller kränkt för att man exempelvis har ett
visst utseende, bär vissa kläder eller uppträder annorlunda.
4. Först meningen: Stryk ”för Verksamhetsplan 2017”. Att referera till ett
specifikts års Verksamhetsplan är fel i en policy.
Fjärde stycket: Stryk ”Verksamhetsplan 2017 redogör även för att” av samma
orsak som ovan.
4.1 Lägg till ”de kommunala bolagen”.”
Rolf Nersing (S) m.fl. yrkar avslag på Kaj Bergenhills (M) m.fl. och Nawal AlIbrahims (L) förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-09-19

Fortsättning § 50

Sammanfattning
Kommunledningskontoret ämnar upprätta en policy för trygghet i UpplandsBro kommun, diarienummer. Policyn ska fungera som ett visionsdokument
som anger riktningen för trygghetsarbetet i Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag


Förslag till trygghetspolicy i Upplands-Bro kommun den 10 maj 2017



Remiss KS 17/0178 den 17 maj 2017



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 31 augusti 2017

Beslutsgång
Ordföranden ställer Kaj Bergenhills (M) m.fl. och Nawal Al-Ibrahims (L)
förslag till beslut mot Rolf Nersings (S) förslag till beslut om avslag.
Ordföranden finner att nämnden avslår Kaj Bergenhills (M) m.fl. och Nawal
Al-Ibrahim (L) förlag till beslut.
Ordföranden finner därefter att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontorets förslag till beslut.

Reservationer
Kaj Bergenhill m.fl. (M) och Nawal Al-Ibrahim (L) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget beslut.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

7 (27)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 51

Sammanträdesdatum:

2017-09-19

Yttrande på remiss om uppdaterad
resepolicy för Upplands-Bro kommun
Dnr UN 17/0093

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

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som sitt eget
till Kommunstyrelsen för vidare behandling.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill(M) m.fl. och Nawal Al-Ibrahim (L) föreslår följande tillägg:
”Resepolicyn behöver kompletteras med information av vad som gäller för
förtroendevalda avseende gränsdragningen mellan vad som ska bekostas av
egna partier respektive av kommunen.”

Sammanfattning
Resepolicy för Upplands-Bro kommun, antagen av Kommunfullmäktige 201109-22 § 92, behöver uppdateras. Förslag till ny resepolicy har lämnats på
remiss till alla nämnder och ska besvaras senast den 6 oktober 2017.
Riktlinjerna i ny resepolicy rör resor som sker i tjänsten, transporter som
betalas av kommunen, resor och transporter som Upplands-Bro kommun
upphandlat och omfattar även samtliga fordon som kommunen äger, leasar
eller hyr.
Förslag till ny resepolicy ger stöd i arbetet för en hållbar utveckling och ett
hållbart resande. Resor vid Upplands-Bro kommun ska vara välplanerade,
motiverade samt resurseffektiva vad gäller tids- och kostnadsaspekter.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Förslag om ny resepolicy i Upplands-Bro kommun den 30 maj 2017



Remiss KS 17/0108 den 12 juni 2017



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 31 augusti 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-09-19

Fortsättning § 51

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Utbildningskontorets
förslag till beslut och Kaj Bergenhills m.fl. (M) och Nawal Al-Ibrahims (L)
förslag till beslut. Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontorets förslag till beslut.

Reservationer
Kaj Bergenhill m.fl. (M) och Nawal Al-Ibrahim (L) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget beslut.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 52

Sammanträdesdatum:

2017-09-19

Yttrande på remiss om utvärdering av
medborgarförslag
Dnr UN 17/0051

Beslut
Utbildningsnämnden antar remissen angående utvärdering av medborgarförslag
men med följande svar på frågorna 3–6:
3. Det är svårt att göra en sådan bedömning. Beroende av
medborgarförslagets karaktär och omfattning ser det olika ut hur
mycket tid som behöver läggas ned för att besvara frågan.
4. Införandet av medborgarförslag har skapat en ytterligare kontaktväg
mellan medborgare och folkvalda.
5. Systemet med medborgarförslag har gett medborgarna fler möjligheter
att påverka utvecklingen i Upplands-Bro kommun.
6. Denna kontaktväg mellan medborgare och folkvalda är värdefull, därför
behöver formen för medborgarförslag utvecklas.
_____________

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden överlämnar utbildningskontorets yttrande som sitt eget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) m. fl. föreslår att Utbildningsnämnden beslutar enligt följande:
”Utbildningsnämnden antar remissen angående utvärdering av
medborgarförslag men med följande svar på frågorna 3–6:
3. Det är svårt att göra en sådan bedömning. Beroende av
medborgarförslagets karaktär och omfattning ser det olika ut hur
mycket tid som behöver läggas ned för att besvara frågan.
4. Införandet av medborgarförslag har skapat en ytterligare kontaktväg
mellan medborgare och folkvalda.
5. Systemet med medborgarförslag har gett medborgarna fler möjligheter
att påverka utvecklingen i Upplands-Bro kommun.
6. Denna kontaktväg mellan medborgare och folkvalda är värdefull, därför
behöver formen för medborgarförslag utvecklas.”
Kaj Bergenhill (M) m.fl. samt Nawal Al-Ibrahim (L) ansluter sig till Rolf
Nersings (S) m.fl. förslag till beslut med föreslagna kompletteringar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10 (27)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-09-19

Fortsättning § 52

Sammanfattning
Enligt Kommunstyrelsens beslut § 183 den 14 december 2016 sänds frågor
rörande ärendet Utvärdering av medborgarförslag i Upplands-Bro kommun till
samtliga nämnder. Nämnderna uppmanas yttra sig över hur medborgarförslag
hanterats i nämnderna samt hur nämnderna ser på hantering och handläggning
av medborgarförslag överlag.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2017

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 53

Sammanträdesdatum:

2017-09-19

Utredningsuppdrag - ny förskola i
Tjusta
Dnr UN 17/0130

Beslut
Utbildningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga en
ny förskola i Tjusta.
_____________

Förslag till beslut
Utbildningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga en
ny förskola i Tjusta.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M) m.fl. samt Nawal Al-Ibrahim (L) föreslår att
Utbildningsnämnden beslutar enligt följande:
”Utbildningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga en
ny förskola i Tjusta samt förutsättningar för att genom om- och tillbyggnader
skapa en långsiktig lösning med Röda Villan, samt att en konsekvensanalys för
sammanslagning av förskolorna i Tjusta och Håbo-Tibble kyrkby tas fram,
inklusive utredning om säker skolväg för barn och elever.”
Rolf Nersing (S) m.fl. yrkar avslag på Kaj Bergenhill (M) m.fl. och Nawal AlIbrahims (L) förslag till beslut.

Sammanfattning
En översyn av Tjustaområdets förskola och skola behöver göras. I kommunens
lokalresursplan finns detta beskrivet. En förutsättning för hur området kan
anpassas är indragning av kommunalt vatten och avlopp som planeras till 2021.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 4 september 2017

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Utbildningskontorets
förslag till beslut och Kaj Bergenhills (M) m.fl. samt Nawal Al-Ibrahims (L)
förslag till beslut och ställer dem mot varandra. Ordföranden finner att
Utbildningsnämnden fattar beslut enligt Utbildningskontorets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-09-19

Fortsättning § 53

Reservationer
Kaj Bergenhill (M) m.fl. samt Nawal Al-Ibrahim (L) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget beslut.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 54

Sammanträdesdatum:

2017-09-19

Behovsanalys - ny förskola i
Trädgårdsstaden
Dnr UN 17/0131

Beslut
Behovsanalysen godkänns och Utbildningskontoret får i uppdrag att teckna ett
förstudieavtal med Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.
_____________

Sammanfattning
Inför kommande antagande av Trädgårdsstaden i Bro etapp 1, vill
Utbildningskontoret förbereda nybyggnation av en ny kommunal förskola.
Syftet med planen för Trädgårdsstaden är att direkt söder om järnvägen i Bro
möjliggöra byggandet av ett område med bostäder med inslag av verksamheter
och service. Planen omfattar ca 800 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola
och en idrottshall i närheten av denna.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 4 september 2017



Behovsanalys av en ny förskola i Trädgårdsstaden



Utbildningskontorets ramprogram Framtidens förskolor och skolor

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 55

Sammanträdesdatum:

2017-09-19

Verksamhetsrapport delår augusti 2017
Dnr UN 17/0134

Beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets
verksamhetsrapport delår augusti 2017 och överlämnar den till
Kommunstyrelsen.
2. Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningschefen fortsatt uppdrag att
vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans. Det är viktigt att barn i behov
av särskilt stöd får det stöd de behöver och att personal som arbetar
närmast barn och elever inte sägs upp på grund av det ekonomiska läget.
_____________

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets verksamhetsrapport
delår augusti 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) m.fl. föreslår följande tillägg till Utbildningskontorets förslag
till beslut:
”Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningschefen fortsatt uppdrag att vidta
åtgärder för att få en ekonomi i balans. Det är viktigt att barn i behov av särskilt
stöd får det stöd de behöver och att personal som arbetar närmast barn och elever
inte sägs upp på grund av det ekonomiska läget. ”

Kaj Bergenhill (M) m.fl. samt Nawal Al-Ibrahim (L) föreslår att
Utbildningsnämnden återremitterar ärendet med motiveringen:
”Det ska av verksamhetsrapporten framgå att barn i behov av särskilt stöd inte
erhåller de stöd de behöver avseende hantering av tilläggsbelopp och tillgång
till elevassistenter (se ex 2.1.1, 2.3 och 2.4.1). Det är viktigt att barn i behov av
särskilt stöd får det stöd de behöver och att personal som arbetar närmast barn
och elever inte sägs upp samt att förlängning av deras förordnande inte får
upphöra på grund av det ekonomiska läget.”

Sammanfattning
Utbildningskontoret har skrivit en verksamhetsberättelse per 31 augusti med
helårsprognos för ekonomin.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 4 september 2017



Verksamhetsrapport delår augusti 2017 för Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-09-19

Fortsättning § 55

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Rolf Nersings (S) m.fl.
förslag till beslut med tillägg till Utbildningskontorets förslag till beslut och
Kaj Bergenhills (M) m.fl. samt Nawal Al-Ibrahims (L) förslag om återremiss.
Ordföranden frågar Utbildningsnämnden om ärendet ska avgöras idag och
finner att det ska avgöras idag.
Ordförande finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt Rolf Nersings (S)
m.fl. förslag till beslut.

Reservationer
Kaj Bergenhill (M) m.fl. och Nawal Al-Ibrahim (L) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget beslut.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 56

Sammanträdesdatum:

2017-09-19

Budget 2018
Dnr UN 17/0135

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för underlaget och sänder det vidare för politisk
beredning.
Kaj Bergenhill (M) m.fl. samt Nawal Al-Ibrahim (L) deltar inte i beslutet.
_____________

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets förslag till budget 2018
och överlämnar det till Kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) m.fl. föreslår att Utbildningsnämnden beslutar enligt följande:
”Utbildningsnämnden tackar för underlaget och sänder det vidare för politisk
beredning.”

Sammanfattning
Utbildningskontoret har gjort ett budgetförslag för 2018 med utgångspunkt från
Kommunstyrelsens direktiv och den preliminära ramen.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 4 september 2017



Budgetförslag Utbildningsnämnden 2018

Beslutsgång
Rolf Nersing (S) m.fl. föreslår en revidering av Utbildningskontorets förslag
till beslut. Ordföranden finner att Utbildningsnämnden fattar beslut i enlighet
med Rolf Nersings (S) m.fl. förslag till beslut. Kaj Bergenhill (M) m.fl. och
Nawal Al-Ibrahim (L) meddelar att de inte deltar i beslutet.

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M) m.fl. samt Nawal Al-Ibrahim (L) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
”Moderaterna och Liberalerna deltar inte i beslutet då det grundar sig på den
styrande koalitionens fördelning av medel till Utbildningsnämnden.”

Justerandes sign
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Fortsättning § 56

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

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

Beslut
Kaj Bergenhills (M) m.fl. samt Nawal Al-Ibrahims (L) skrivelse överlämnas
till Utbildningskontoret för beredning.
_____________

Sammanfattning
Kaj Bergenhill (M) m.fl. samt Nawal Al-Ibrahim (L) har, inför
Utbildningsnämndens sammanträde den 19 september 2017, skickat ut en
skrivelse med titeln ”Politiska ordningen för information rörande
Utbildningsnämndens verksamhet.” Kaj Bergenhill (M) m.fl. samt Nawal AlIbrahim (L) vill med denna skrivelse lägga till ett nytt ärende till dagordningen.

Beslutsunderlag


Moderaternas och Liberalernas skrivelse den 15 september 2017.



Ekonomisk rapport, Utbildningsnämnden per den 31 juli 2016



Ekonomisk rapport, Utbildningsnämnden per den 31 augusti 2016



Ekonomisk rapport, Utbildningsnämnden per den 30 september 2016



Ekonomisk rapport, Utbildningsnämnden, tertial 1, 2016



Ekonomisk rapport, Utbildningsnämnden per den 31 mars 2017



Verksamhetsrapport, Utbildningsnämnden, april 2017

Förslag till beslut
1
2

3

4

Justerandes sign

Att Utbildningsnämnden informeras om planerade och verkställda
personalreduceringar.
Att nämnden bekräftar det reglemente som gäller för den demokratiska
turordningen för Utbildningsnämndens ärenden innan dessa tas upp på
kommunstyrelsen.
Att nämnden bekräftar mottagandet av brev av 2017-04-27 från föräldrar
till elever i Upplands-Bro avseende hanteringen av tilläggsbelopp för barn i
behovs av särskilt stöd.
Att nämnden bekräftar att den tagit del av den ekonomiska ställningen
enligt ekonomiska rapporter.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) m.fl. föreslår att skrivelsen överlämnas till
Utbildningskontoret för beredning.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Rolf Nersings (S) m.fl.
förslag till beslut och Kaj Bergenhills (M) m.fl. samt Nawal Al-Ibrahims (L)
förslag om att ärendet ska avgöras idag. Ordförande finner att ärendet inte ska
avgöras idag.
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt Rolf Nersings (S)
m.fl. förslag till beslut.

Reservationer
Kaj Bergenhill (M) m.fl. samt Nawal Al-Ibrahim (L) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget beslut med följande motivering:
”Barn i behov av särskilt stöd i undervisningen har hamnat i kläm trots att
Moderaterna och Liberalerna flera gånger varje år sedan september 2015 varnat
den styrande koalitionen (S+MP+KD+C) för den uppkomna situationen - och
trots att föräldragrupper tillskrivit koalitionen och beskrivit effekterna av deras
beslut.
De styrande såg till att använda omprövning av tilläggsbeloppen som en
delåtgärd för att spara för att få budgeten med mångmiljonunderskott i balans
2016.
Vi har länge påtalat bättre vägar för att hantera de stora budgetunderskotten.
Vägar som inte går ut över de barn som har behov av särskilt stöd
i undervisningen.
De skolor, förskolor och enheter som har barn i behov av särskilt stöd får
tilläggsbelopp för merkostnaderna, men tilläggsbeloppen täcker bara en del av
merkostnaderna. Det gör att de verksamheter som har barn i behov av särskilt
stöd måste ta pengar från det grundbelopp de får som ska täcka undervisning
med mera för alla barn. Därigenom blir det en obalans mellan de verksamheter
som har flera barn i behov av särskilt stöd i undervisningen och de som har få.
Dessa obalanser behöver hanteras för att barn inte ska komma i kläm och för
att skapa likvärdighet. Vi moderater och liberaler föreslog därför att man ska ta
fram ett rättvisare sätt att hantera tilläggsbeloppen, men den styrande
majoriteten gick emot även detta.
När vi nu vill få veta vilka planerade och verkställda personalreduceringar de
styrande genomfört 2017 väljer de istället att sända ärendet på beredning vilket
Justerandes sign
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inte behövs. Orsaken till att de inte vill visa personalreduceringarna befarar vi
är att även dessa gått ut över barn i behov av särskilt stöd i undervisningen.
Det lidande som den styrande koalitionen vållat barn i behov av särskilt stöd
och deras föräldrar är obegripligt.
Vi Moderater och Liberaler kommer fortsätta att kämpa för barn och elever i
Upplands-Bro.”

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Utbildningskontoret
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§ 58

2017-09-19

Rapporter
1. Temaärende


Så fungerar gymnasieskolans introduktionsprogram på
Upplands-Brogymnasiet.

2. Kontorschefens rapport 2017








Kränkande behandling – anmälningar till huvudman.
Anmälningar till Skolinspektionen 2016
Ärende om kränkande behandling vidare till Tingsrätten.
Ny rektor vid Finnstaskolan, Kicki Eriksson, tillträdde den
14 augusti 2017.
Ny rektor vid Råbyskolan, Christer Jones, tillträder den 30
november 2017.
Tilläggsbelopp – statistik ht 2017 och jämförelse med 2016.
Skolinspektionens beslut efter uppföljning.

3. Balanslista


Balanslista per den 10 september 2017.

4. Ekonomisk rapport september 2017


Utbildningschefen redovisar det ekonomiska läget.

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M) m.fl. tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Vi har en högkonjunktur i landet som spiller över och gör att det går bra
för Upplands-Bro kommun. Att i ett sådant läge gå med
mångmiljonunderskott vad gäller Utbildningsnämnden är mycket olyckligt
och vi ställer oss mycket frågande till hur den styrande koalitionen skulle
klarat uppdraget om vi haft lågkonjunktur. Vi noterar med förvåning och
oro de fortsatta mångmiljonunderskotten.”

Justerandes sign
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Delegationsbeslut

1.

Delegationsbeslut tillförordnad kontorschef för utbildningskontoret
sommaren 2017

2.

Tillförordnad rektor för Bergaskolan, 28/6–8/8 2017

3.

Delegationsbeslut (övriga beslut), Bergaskolan maj - juni 2017

4.

Delegationsbeslut (övriga beslut), Bergaskolan februari - juni 2017

5.

Beslut om SL-kort till elever i årskurs 2 och 3 på Upplands-Brogymnasiet

6.

Tillförordnad kontorschef 2017-08-18

7.

Delegationsbeslut tillförordnad kontorschef 2017-09-04 -- 2017-09-08

8.

Barnplacering i kommunala förskolor utifrån lagkrav på fyra månaders
garantitid i en växande kommun

9.

Beslut om fritidshemsplats enligt 14 kap 7§ Skollagen

10.

Beslut om tilläggsbelopp LÅ 17/18 för elev i grundskola

11.

Beslut om tilläggsbelopp höstterminen 2017 för elev i förskoleklass

12.

Beslut om tilläggsbelopp LÅ 17/18 för barn i fristående förskola

13.

Beslut om fritidshemsplats enligt Skollagen (2010:800) Kap 14 7§

14.

Makulering av tidigare delegationsbeslut Nr 2017/74.

15.

Beslut om tilläggsbelopp LÅ 17/18 för elev i fristående grundskola annan
kommun

16.

Beslut om uppskjuten skolplikt

17.

Beslut om plats i språkförskoleavdelning

18.

Beslut om tilläggsbelopp LÅ 17/18 för elev i grundskola och hösttermin
2017 för elev i förskoleklass alternativt övergång mellan verksamheter

19.

Beslut om tilläggsbelopp LÅ 17/18 för elev i fristående grundskola

20.

Beslut om tilläggsbelopp LÅ17/18 för barn i förskola och hösttermin 2017
för elev i förskoleklass
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21.

Beslut om tilläggsbelopp LÅ 17/18 för barn i fristående förskola och
hösttermin 2017 för elev i förskoleklass

22.

Beslut om tilläggsbelopp LÅ17/18 för elev i gymnasieskola

23.

Beslut om tilläggsbelopp LÅ17/18 för elev i fristående gymnasieskola
annan kommun

24.

Beslut om tilläggsbelopp LÅ 17/18 för elev i fristående grundskolan annan
kommun

25.

Beslut om fritidshemsplats enligt Skollagen 14 kap 7§

26.

Beslut om plats i språkförskoleavdelning

27.

Lisa Edwards (C) deltagande i kurs och konferens för "The Mindset
Conference" 2017

28.

Lars Thomassons (C) deltagande i kurs och konferens för "The Mindset
Conference" 2017

29.

Korrigering av tidigare beslut om tilläggsbelopp LÅ 17/18

30.

Mottagande i grundsärskolan

31.

Beslut om målgruppstillhörighet till Gymnasiesärskolan

32.

Resa utanför Sverige men inom EU

33.

Yttrande efter begäran om komplettering efter anmälan om skolsituationen
för en elev vid Råbyskolan i Upplands-Bro kommun

34.

Kompletterande yttrande efter anmälan om skolsituationen för en elev vid
Råbyskolan

35.

Remissvar - Skolkommissionen

Utdragsbestyrkande
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Anmälningar

1.

Kommunfullmäktiges beslut §54 - Årsredovisning 2016 för Upplands-Bro
kommun

2.

Cirkulärförteckning 17 SKL Fastigheter och Service

3.

Cirkulär 17:15 - Överenskommelse om ändringar i Allmänna
bestämmelser samt bilagor till AB

Justerandes sign

4.

Cirkulär 17:16 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 - Prolongerad – med Svenska
Kommunalarbetareförbundet

5.

Barnhälsovårdens årsrapport 2016

6.

Kommunstyrelsens beslut § 61 - Lokalresursplan 2017–2021

7.

Beslut gällande återkallande av godkännande, Peabskolan, dnr 49-20174931

8.

Protokoll från Utbildningskontorets samverkansgrupp 2017-06-02

9.

Cirkulär 17:37 - interimsavtal om kopiering i skolorna

10.

Cirkulär 17:36 - Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa
elever

11.

Skolverkets lägesbedömning 2017, Rapport 455 2017

12.

Kommunfullmäktiges beslut § 80 - Delårsrapport januari-april 2017 med
helårsprognos

13.

Regional strategi och handlingsplan för ANDT 2017–2020

14.

Beslutsmeddelande Statsbidrag för ökad undervisningstid i svenska eller
svenska som andraspråk VT 2017, 2017:002
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15.

Kommunfullmäktiges beslut § 81 - Beslut om antagande av förslag till
fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, Landsbygdsplan
FÖP 2016.

16.

Kommunfullmäktiges beslut §62 - Motion om höjning av lärarnas löner

17.

Kommunfullmäktiges beslut §63 - Motion om möjlighet till NPF- test
(Neuropsykiatriska funktionsvarianter)

18.

Beslut rörande anmälan av skolsituationen för en före detta elev,
Råbyskolan, dnr 41–2016:8322

19.

Beslut i ärende 41–2016:9517 gällande anmälan om skolsituationen för en
grundskoleelev vid Råbyskolan

20.

Kommunfullmäktiges beslut § 77 - Investering i utbyggnad av Blommans
förskola

21.

Dom i mål 387–17, gällande tilläggsbelopp enligt skollagen för elev på
Källskolan

22.

Dom i mål 545–17, gällande tilläggsbelopp enligt skollagen

23.

Dom i mål 9919–17 rörande laglighetsprövning enligt kommunallagen,
förskoleplanering Råbyskolan

24.

Beslutsmeddelande gällande statsbidrag för mindre barngrupper i
förskolan, 2017/2018, dnr 2017–396

25.

Statsbidrag samordnare-beslut, Dnr 8.1.2–2017:0010408
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26.

Skrivelse gällande skadestånd, anmälan om kränkande behandling,
Bergaskolan, dnr 45–2017:4064

27.

Remiss angående uppdaterad resepolicy för Upplands-Bro kommun (Dnr
KS 17/0108)

28.

Överklagan av beslut om tilläggsbelopp, Källskolan

29.

Överklagan av beslut om tilläggsbelopp, Källskolan

30.

Överklagan av beslut om tilläggsbelopp, Källskolan

31.

Överklagan av beslut om tilläggsbelopp, Källskolan

32.

Överklagan av beslut om tilläggsbelopp, Källskolan

33.

Revisionsrapport - Planering för kommunal service i en växande kommun

34.

Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp 2017-08-23

35.

Remiss - Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och
likvärdighet SOU 2017:35, U2017/1967/S
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