
KALLELSE 1 (5) 

Utbildningsnämnden 
Datum 

2018-04-05 

 

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 
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Utbildningsnämnden kallar till sammanträde 
Tid: tisdagen den 17 april 2018, kl. 15:00 

Plats: Gemaket 

Ordförande: Rolf Nersing (S) 

Sekreterare: Karin Haglund 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Beredningen sammanträder tisdagen den 10 april kl. 
15:00 i Dalkarlen. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Kaj Bergenhill (M) 
Dag för justering, förslag:  onsdagen den 25 april 2018, kl. 12:45 
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1.  

Temaärende – Nyanlända elever 

Beslutsärenden 

Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
och förtryck 
UN 18/0030 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt 
eget till Kommunstyrelsen.  

2.  Motion om att hjälpa de som är utsatta för 
hedersrelaterat våld och hedersförtryck 
UN 18/0031 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt 
eget till Kommunstyrelsen.  

3.  Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg - 
Brunna Skogstroll Polkett Trollen  
UN 17/0183 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden ger Catrine Birkenstedt rätt till bidrag för att 
driva den pedagogiska omsorgen Brunna Skogstroll – Polkett 
Trollen. Beslutet om rätt till bidrag gäller från den 1 augusti 2018 
och avser upp till sex barn.  

4.  Remiss från Skolinspektionen, Föreningen för kristen 
skola i Upplands Bro, sammanslagning Källskolan 
Brunna och Källskolan Ekhammar 
UN 18/0007 

Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets 

remissvar som sitt eget till Skolinspektionen.  

2. Paragrafen justeras omedelbart.  
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5.  Patientsäkerhetsberättelse 2017 
UN 18/0065 

Förslag till beslut 
1. Patientsäkerhetsberättelsen för grundskolans vårdgivare 2017 

godkänns. 

2. Patientsäkerhetsberättelsen för gymnasieskolans vårdgivare 
2017 godkänns.  

6.  Behovsanalys - utbyggnad av Norrboda förskola 
UN 18/0064 

Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att 

tillsammans med Upplands-Bro kommunfastigheter AB hitta 
en bättre anpassad yta att uppföra Norrboda skola på.  
 

2. Utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen om 
utbyggnad av Norrboda förskola och ger ett uppdrag till 
Utbildningskontoret att teckna ett förstudieavtal med 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

7.  Utvärdering av barnomsorg på obekväm arbetstid vid 
Förskolan Ekhammar 
UN 18/0067 

Förslag till beslut 
1. Utbildningskontorets utvärdering av barnomsorg på obekväm 

arbetstid vid Förskolan Ekhammar godkänns.  

2. Verksamheten övergår till ordinarie verksamhet.   

Rapporter 
 

• Utbildningschefens rapport april 2018 
 

• Balanslista april 2018 
 

• Ekonomisk rapport april 2018 
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Delegationsbeslut 
 

1. Tillförordnad rektor Bergaskolan 180213 – 180228. 
 

2. Delegationsbeslut: Resa utanför Sverige men inte utanför EU. 
Studieresa till Spanien, två lärare Upplands-Brogymnasiet. 
 

3. Beslut om fritidshemsplats enligt Skollagen 14 kap 7§. 
 

4. Beslut om tilläggsbelopp för barn i kommunal förskola. 
 

5. Beslut om plats i språkförskoleavdelning. 
 

6. Beslut om tilläggsbelopp för elev i kommunal grundskola. 
 

7. Beslut om tilläggsbelopp för barn i fristående förskola.  
 

8. Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 180319-180323,  
Jesper Sjögren.  
 

9. Beslut om tilläggsbelopp höstterminen 2018 för elev i fristående 
grundskola utom kommunen. 
 

10. Beslut om tilläggsbelopp för barn i kommunal förskola. 
 

11. Beslut om plats i språkspår förskoleklass. 
 

12. Beslut om plats i språkspår grundskola. 
 

13. Beslut om tilläggsbelopp vårtermin 2018 för barn i kommunal förskola 
och förskoleklass höstterminen 2018. 
 

14. Beslut om fritidshemsplats enligt Skollagen 14 kap 7§. 

Anmälningar 
 

1. Redovisning till Skolinspektionen gällande vidtagna åtgärder efter 
beslut om kvalitetsgranskning av undervisningens organisation vid 
Broskolan. 
 

2. Kommunfullmäktiges beslut § 26 - Entledigande av Solange Olame 
Bayibsa (S) från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i 
Utbildningsnämnden. 
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3. Kommunfullmäktiges beslut § 27 - Val av ny ordinarie ledamot i 
Utbildningsnämnden efter Solange Olame Bayibsa (S), Helene 
Söderholm (S). 
 

4. Återkoppling Länsrapport 2016 om tillsyn enligt alkohol- och 
tobakslagen samt övrigt ANDT-förebyggande arbete i kommunerna i 
Stockholms län. 
 

5. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde, beslut § 22 - 
Gallring av handlingar i Upplands-Bro kommun. 
 

6. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde, beslut § 24 - 
Revidering av Kommunstyrelsens delegationsförteckning. 

7. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde, beslut § 13-
Trygghetspolicy.  
 

8. Föreläggande - begäran om yttrande gällande överklagan av beslut om 
tilläggsbelopp, Källskolan. 
 

9. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 2 - Remiss - Policy 
för arbetet med internationella kontakter. 
 

10. Beslut gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen. 
Förvaltningsrätten i Stockholm avvisar Friluftsfrämjandet I Ur och Skur 
Utveckling AB:s överklagandet gällande Utbildningsnämndens beslut 
om bl.a. ersättningsnivåer 2018 för förskola. 
 

11. Begäran enligt 6 kap 6a arbetsmiljölagen om föreläggande eller förbud, 
skickad till Arbetsmiljöverket, enheten för modersmål och nyanlända. 
 

12. Komplettering och revidering - Utställning av förslag till detaljplan 
Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801, 
Kungsängen. 
 

13. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde, beslut § 36-
Remiss om förslag till markstrategi. 

 

Rolf Nersing (S) 
Ordförande 
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