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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2016-05-24

Plats och tid

Gemaket, Kommunhuset, 2016-05-24 15:00- 18:15

Ajournering

§ 41, kl. 17:20-17:25
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Rolf Nersing, ordförande (S)
Lisa Edwards, 1:a vice ordförande (C)
Kaj Bergenhill, 2:e vice ordförande (M)
Björn-Inge Björnberg (S)
Lars Thomasson (C) §§ 33-40
Jamshid Karami (MP)
Kerstin Molander (M)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Anitha Nygårds (SD) §§ 33-40
Ingvar Landälv (KD)
Lena Åkerlind (M)
Björn Elfvelin (M) §§ 42-44
Khursid Chowdhury (V) §§ 42-44

Rolf Andersson (M) §§ 33-40
Björn Elfvelin (M) §§ 33-41
Khursid Chowdhury (V) §§ 3341

Övriga deltagare

Anna-Lena Örvander, sekreterare, Jesper Sjögren, stabschef, Sara Lauri,
kvalificerad utredare, Peter Ottosson, ekonom § 41, Agneta Sjöholm, rektor
Finnstaskolan § 42, Åsa Nylander, § 42 Ulrika Norenius, lärare § 42 och
Madeleine Hagebo Stenberg, Förste lärare § 42, Anne-Charlotte Ramsthaler,
kvalificerad utredare § 42

Utses att justera

Kaj Bergenhill (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-05-31
kl.08.30

Paragrafer

§§ 33 - 44

Underskrifter

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

Anna-Lena Örvander

Ordförande

Rolf Nersing

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

..................................................................
Justerare

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

Organ:

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-05-24

Datum för anslags uppsättande:

2016-05-31

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Anna-Lena Örvander

2016-06-21
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 33

Sammanträdesdatum:

2016-05-24

Redovisning av frånvaro läsåret
2015/2016
Dnr UN 16/0094

Beslut
Utbildningskontorets redovisning av elevernas frånvaro godkänns.
_____________

Sammanfattning
Utbildningskontoret samlar information om närvaro och frånvaro i kommunens
skolor med årskurser 4-9 och gymnasieskolan i systemet Skola24 och
sammanställer frånvaron i slutet av vårterminen. Även några av skolorna med
de lägre årskurserna använder Skola24 men inte samtliga skolor, varför
redovisningen endast avser skolor som har årskurs 4-9 och gymnasiet.
Årets redovisning av frånvaro avser månaderna januari till april 2016 och dessa
jämförs med vårterminen 2015, månaderna januari till april.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2016

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Kerstin Molander (M) och Nawal AlIbrahim (L) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Då analysen av frånvaron kommer presenteras först när det systematiska
kvalitetsarbetet redovisas, vill Moderaterna och Liberalerna framhålla vikten
av att Utbildningskontoret då för nämnden genomlyser bakomliggande orsaker
till frånvaron. Exempelvis genom att vi får se överlappningen med andra
faktorer, såsom kränkningar. Syftet är att nämnden ska få underlag som är ett
stöd i att lägga resurser på rätt sätt för att minimera frånvaro.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 34

Sammanträdesdatum:

2016-05-24

Reviderat avtal för
Gymnasieantagningen Stockholms
Läns tjänster
Dnr UN 16/0041

Beslut
Utbildningsnämnden antar det reviderade avtalet.
______________

Sammanfattning
En revidering har genomförts av avtal mellan KSL och kommunerna som
reglerar Gymnasieantagningen Stockholms läns verksamhet och dess tjänster,
d.v.s. tjänsten som kommunernas antagningskansli för gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år samt
tjänsten gällande administrativ drift av Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB).
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in
protokollsutdrag eller annan beslutshandling. Beslut om antagande av avtalet är
att likställas med undertecknande. Avtalet börjar gälla den 1 oktober 2016.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2016

•

Kommunförbundet i Stockholms läns (KSLs) rekommendationer med
bilagor

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL), registrator@ksl.se
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 35

Sammanträdesdatum:

2016-05-24

Barnomsorg på obekväm arbetstid på
förskola
Dnr UN 16/0096

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar ge Utbildningskontoret i uppdrag att utreda
möjligheterna att öppna en avdelning med barnomsorg på obekväm arbetstid
vid förskolan Ekhammar.
____________

Förslag till beslut
Utbildningskontoret ser ett behov av att utreda förutsättningarna för och
konsekvenserna av att öppna en avdelning med barnomsorg på obekväm
arbetstid vid den nya förskolan Ekhammar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Kerstin Molander (M) och Nawal AlIbrahim (L) föreslår att Utbildningsnämnden ska besluta enligt
Utbildningskontorets förslag till beslut med tillägget att uppdraget utökas med
att Utbildningskontoret ska utreda om fristående aktörer är intresserade av att
öppna en avdelning med barnomsorg på obekväm arbetstid.
Rolf Nersing (S) föreslår att Utbildningsnämndens ska besluta enligt
Utbildningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Utbildningskontoret ser ett behov av att utreda förutsättningarna för och
konsekvenserna av att öppna en avdelning med barnomsorg på obekväm
arbetstid vid den nya förskolan Ekhammar.
Upplands-Bro har sedan november 2013 haft barnomsorg på obekväm arbetstid
i form av barnskötare i hemmet.
Vid gamla idrottsplatsen i Kungsängen planeras en förskola med start hösten
2016 i form av en paviljong, med 6 avdelningar varav en avdelning är tänkt för
barnomsorg på obekväm arbetstid.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2016

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Ordförande finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontoret och Rolf Nersings (S) förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-05-24

Fortsättning § 35
Votering begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Utbildningsnämnden beslutar enligt Utbildningskontorets och
Rolf Nersing (S) förslag till beslut röstar ja och den som vill att
Utbildningsnämnden beslutar enligt Kaj Bergenhills (M) med fleras förslag till
beslut röstar nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot och tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Björn-Inge Björnberg (S)

X

Jamshid Karami (MP)

X

Ingvar Landälv (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Lars Thomasson (C)

X

Nej-Röst

Kaj Bergenhill (M)

X

Lena Åkerlind (M)

X

Kerstin Molander (M)

X

Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Anitha Nygårds (SD)

X

Rolf Nersing (S)

X

Avstår

Med sju (7) ja röster för Utbildningskontorets och Rolf Nersings (S) förslag till
beslut mot fyra (4) nej röster för Kaj Bergenhills (M) med fleras förslag till
beslut, beslutar Utbildningsnämnden enligt Utbildningskontorets förslag till
beslut.

Reservationer
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Kerstin Molander (M) och Nawal AlIbrahim (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 36

Sammanträdesdatum:

2016-05-24

Pedagogiskt pris 2015/2016
Dnr UN 16/0079

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar om vinnare av pedagogiskt pris läsåret
2015/2016 enligt juryns förslag.
_____________

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade den 21 oktober 2014, UN § 68 att införa ett
årligt pedagogiskt pris. Information om priset finns på kommunens webbplats.
Sista dag för nominering för läsåret 2015/2016 var den 31 mars 2016 och fem
nomineringar har inkommit. Valt fokusområde detta läsår är varje barns och
elevs rätt och möjlighet att få växa utifrån sin individuella potential utan
begränsningar styrda av. Juryn sammanträder den 17 maj och informerar om
sitt förslag till vinnare av årets pedagogiskt pris vid Utbildningsnämndens
sammanträde den 24 maj 2016.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 april 2016

•

Inkomna nomineringar den 31 mars 2016

•

Juryns förslag till vinnare av årets pedagogiskt pris informeras på
Utbildningsnämndens sammanträde den 24 maj 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 37

Sammanträdesdatum:

2016-05-24

Pedagogiskt pris 2016/2017
Dnr UN 16/0083

Beslut
Utbildningskontorets förslag till nytt fokusområde för pedagogiskt pris för
läsåret 2016/2017 godkänns.
_____________

Sammanfattning
Utbildningsnämndens pedagogiska pris är en uppmuntran till, och bekräftelse
på, vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration, ökat fokus
på pedagogens betydelse samt bidra till en ökad måluppfyllelse för våra barn
och elever. Varje läsår utgår det pedagogiska priset från ett förutbestämt
fokusområde.
Förslag på fokusområde för läsåret 2016/2017 är:
Kollegialt lärande, genom kollegialt lärande skapas goda förutsättningar för
förbättrad undervisning och för en utveckling av professionen.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 29 april 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 38

Sammanträdesdatum:

2016-05-24

Politikerbesök läsåret 2016/2017
Dnr UN 16/0084

Beslut
Utbildningskontorets förslag till besöksperioder för politikerbesök i
verksamheterna läsåret 2016/2017 godkänns med revideringen att vårterminens
besök sker under veckorna 7-13, men undantag för vecka 9 då det är sportlov.
______________

Förslag till beslut
Utbildningskontorets förslag till besöksperioder för politikerbesök i
verksamheterna läsåret 2016/2017 godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Nawal Al-Ibrahim (L) föreslår att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontorets förslag med revideringen att vårterminens besök sker
under veckorna 7-13 och att vecka 9 undantas, då det är sportlov.

Sammanfattning
Enligt kommunens riktlinjer för politikerbesök i verksamheterna ska
besöksperioderna för nästkommande läsår fastställas vid nämndens sista
sammanträde före sommaruppehållet. Tema för besöken följer läsårsvis och är
även samma tema som pedagogiskt pris. Föreslagna besöksperioder är:
•

Höstterminen 2016 mellan veckorna 38-43.

•

Vårterminen 2017 mellan veckorna 10-16. Vecka 15 undantas då det är
påsklov.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 39

Sammanträdesdatum:

2016-05-24

Revisionsrapport: Uppföljning av 2013
års revisionsrapporter
Dnr UN 16/0081

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt Utbildningskontorets förslag att:
1. Avstå från att ta fram handlingsplan för hur man ska agera vid
omorganisation i en skola, då det enligt Skollagen är rektor som
ansvarar för skolans inre organisation (Skollagen 2 kap. 10 §).
2. Avstå från att ta fram en dokumenterad rutin som stöd för avslut av
rektorsanställning, då Utbildningskontoret följer gällande lagar som styr
en anställning.
______________

Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av Upplands-Bro kommuns revisorer genomfört en
uppföljande granskning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de
rekommendationer/synpunkter om förbättringar som revisorerna föreslagit i
2013 års revisionsrapporter. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015.
Revisionsrapporten som omfattas av uppföljningen för Utbildningsnämnden är:
-

Utbildningsnämndens beslut angående omorganisation av Lillsjöskolan.

Revisionen beslutade vid sammanträdet den 23 februari 2016 att överlämna
rapporten till Utbildningsnämnden för yttrande senast 24 maj 2016 och till
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 9 maj 2016

•

Revisionsrapport: Uppföljning av 2013 års revisionsrapporter

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunrevisionen Upplands-Bro

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 40

Sammanträdesdatum:

2016-05-24

Revisionsrapport: Granskning av
kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete
Dnr UN 16/0082

Beslut
Utbildningsnämnden uppdrar åt Utbildningskontoret att vidta åtgärder gällande
påpekade brister.
_____________

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden uppdrar åt Utbildningskontoret att vidta åtgärder för att
förbättra påpekade brister.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M) Lena Åkerlind (M), Kerstin Molander (M) och Nawal AlIbrahim (L) föreslår att Utbildningsnämnden uppdrar åt Utbildningskontoret
att:
•
•

vidta åtgärder gällande påpekade brister
Utbildningskontoret två gånger per år, i samband med redovisningen av
det systematiska kvalitetsarbetet, sammanställer en övergripande
riskanalys och vid behov upprättar övergripande handlingsplaner.

Sammanfattning
På uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG
granskat kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2015. Granskningen visar att Upplands-Bro kommun
följer arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter i huvudsak, men att
förbättringsområden finns.
Revisionen beslutade vid sammanträdet den 15 mars 2016 att överlämna
rapporten till Kommunstyrelsen, Socialnämnden och Utbildningsnämnden för
yttrande senast 10 juni 2016 och till Kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2016

•

Revisionsrapport: Granskning av kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-05-24

Fortsättning § 40

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut varav ett är
Utbildningskontorets förslag och ett är Kaj Bergenhills (M) med fleras i två
punkter. Ordförande finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt Kaj
Bergenhills (M) med fleras förslag i första punkten men avslår andra
tilläggspunkten.

Reservationer
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Kerstin Molander (M) och Nawal AlIbrahim (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunrevisionen Upplands-Bro

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 41

Sammanträdesdatum:

2016-05-24

Delårsbokslut 2016 med helårsprognos
Dnr UN 16/0005

Beslut
Utbildningskontorets verksamhetsberättelse delår april 2016 godkänns och
överlämnas till Kommunstyrelsen.
______________

Förslag till beslut
Utbildningskontorets verksamhetsberättelse delår april 2016 godkänns och
överlämnas till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Kerstin Molander (M) och Nawal AlIbrahim (L) föreslår att Utbildningsnämnden beslutar att:
•
•

I Verksamhetsrapporten redovisade åtgärder för att minska kostnaderna
(punkt 2.2) stryks.
Mot bakgrund av det prognosticerade underskottet ska
Utbildningsnämnden kalla till extra nämndsammanträde i juni 2016, till
vilket Utbildningskontoret får i uppdrag att utreda vilka
effektiviseringar (inte besparingar) som kan göras med bibehållen eller
ökad kvalitet.

Björn-Inge Björnberg (S) föreslår att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontorets förslag till beslut och avslår Kaj Bergenhills (M) med
fleras förslag till beslut.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har skrivit en verksamhetsberättelse per den 30 april med
helårsprognos för ekonomin.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2016

•

Verksamhetsrapport april 2016

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Ordförande finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontorets förslag till beslut.
Votering begärs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-05-24

Fortsättning § 41
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Utbildningsnämnden beslutar enligt Utbildningskontorets
förslag till beslut röstar ja och den som vill att Utbildningsnämnden beslutar
enligt Kaj Bergenhills (M) med fleras förslag till beslut röstar nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot och tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Björn-Inge Björnberg (S)

X

Jamshid Karami (MP)

X

Ingvar Landälv (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-Röst

Kaj Bergenhill (M)

X

Lena Åkerlind (M)

X

Kerstin Molander (M)

X

Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Rolf Nersing (S)

Avstår

X

Med fem (5) ja röster för Utbildningskontorets förslag till beslut mot fyra (4)
nej röster för Kaj Bergenhills (M) med fleras förslag till beslut, beslutar
Utbildningsnämnden enligt Utbildningskontorets förslag till beslut.

Reservationer
Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Kerstin Molander (M) och Nawal AlIbrahim (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

§ 42

2016-05-24

Rapporter

1.

Ekonomisk rapport
Dnr UN 16/0012

2.

Utbilningschefens rapport
•

•
•
•
•
•
•
3.

Temaärende, Pedagogiskt pris 2014/2015, Agneta Sjöholm, rektor
Finnstaskolan, Åsa Nylander, lärare Ulrika Norenius, lärare och
Madeleine Hagebo Stenberg, Förste lärare presenterar sitt arbete
före och efter att de tilldelats det pedagogiska priset.
Pisa- slutrapport
Nya Lärplattformen
Lägesrapport Lärarlönelyftet
Insatser för rekrytering
Ny förskolechef
Öppna jämnförelser

Balanslista
Dnr UN 16/0011

4.

Övrigt
Kaj Bergenhill (M) ställer fråga om uppvaktning av Daniel Johansson,
Upplands-Bro gymnasiets, med anledning av korningen till Sveriges
bästa ungdomsmekaniker i kategorin Lastbilsmekaniker av
Motorbranschens yrkesnämnder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 43

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2016-05-24

Delegationsbeslut

1.

Delegationslista Resursteamet 2.1-2016

2.

Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret sommaren 2016

3.

Anställningar Utbildningskontoret januari - april 2016
Dnr UN 16/0002

4.

Mottagande i annan skolform
Dnr UN 16/0002

5.

Beslut om plats i språkförskoleavdelning
Dnr UN 16/0002

6.

Tilläggsbelopp för elever i fristående förskola (Äventyret Hoppetossa).
Dnr UN 16/0002

7.

Beslut om tilläggsbelopp kommunens grundskolor
Dnr UN 16/0002

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 44

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2016-05-24

Anmälningar

1.

Information om ny webbplats som ska ge barn och unga bättre koll på
socialtjänsten

2.

Cirkulär 16:16- Vårpropositionen och vårändringsbudget för 2016

3.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars
2016 - Revidering av Kommunstyrelsens och Socialnämndens reglemente
samt Kommunstyrelsens delegationsförteckning

4.

Återkoppling Stickprov för kommuner som inrättat karriärtjänster för
lärare.

5.

Cirkulärförteckning 16, från Sveriges kommuner och landsting

6.

Beslut - Redovisning av statsbidrag för ökad undervisningstid för
nyanlända 2015 dnr 2015:165
Dnr UN 15/0242

7.

Beslutsmeddelande - statsbidrag för ökad undervisningstid i svenska för
nyanlända elever i grundskolan VT 2016
Dnr UN 16/0054

8.

VB: Samrådshandlingar för: Detaljplaneförslag Fintat 1:230(Blommans
förskola)
Dnr UN 16/0075
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