1(21)

44203

UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22
Plats och tid:
Beslutande:

Utbildningsförvaltningen, Vaksalagatan 15, klockan 15.00 — 18.05
Caroline Andersson, ordf
Linda Eskilsson, 1:e vice ordf
Reidar Andersson (M)
Mattias Kristenson (S)
Gunilla Oltner (S)
Jan-Åke Carlsson (S)
Agneta Boström (S)
Madeleine Andersson (M)
Fredrik Htiltman (M)
Mohammed Tahir (MP)
Sverker Åslund (V)
Anna Manen (L)
Oscar Matti (L)
Pär Sehlstedt (SD)
Martin Wisell (KD)

Ersättare:

Awring Koyi (S)
Felicia Sundmark (KD)
Elin Stening (MP)
Kajsa Ragnarsson (V)
Clemens Lilliesköld (V)

Övriga
deltagare:

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör, Annbritt Öqvist chef systemstöd, Katarina Håkansson,
koordinator, Birgitta Najafi ekonomichef, Malin Dal Barosen kommunikationsstrateg, Erik
Ojala chef gymnasieskolan, Lars Romanus chef grundskola, Gift Näsberg chef förskolan,
Giggi Thomson chef individstöd, Elin Lundkvist controller, Berit Svantesson HR-chef.

Utses att justera:

Madeleine Andersson (M)

Justeringens
plats och tid:

Stationsgatan 12 den 29 juni 2016.

Paragrafer: 117-131 133-135

Underskrifter:
Caroline And_erss (S), ordförande

adeleme Anderssot (M), justerare

(6\n
Solweig W ctorsson, Sekreterare
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Organ:
Utbildningsnämnden
Datum:
2016-06-22
Sista dag att överklaga: 2016-07-21
Anslag sätts upp: 2016-06-30
Anslaget tas ner:
2016-07-22
Protokollet finns
tillgängligt på:
www. psala.se och-Stationsgatan 12
Underskrift:
Solweig WiktorSson
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22
Plats och tid:

Utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 18.05

Beslutande:

Caroline Andersson, ordf
Linda Eskilsson, 1:e vice ordf
Reidar Andersson (M)
Maffias Kristenson (S)
Gunilla Oltner (S)
Jan-Åke Carlsson (S)
Agneta Boström (S)
Madeleine Andersson (M)
Fredrik Hultman (M)
Mohammed Tahir (MP)
Sverker Åslund (V)
Oscar Matti (L)
Anna Manell (L)
Pär Sehlstedt (SD)
Martin Wisell (KD)

Övriga
deltagare:

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör, Annbritt Öqvist chef systemstöd, Katarina Håkansson,
koordinator, Birgitta Najafi ekonomichef, Malin Dal Barosen kommunikationsstrateg, Erik
Ojala chef gymnasieskolanLars Romanus, Gitt Näsberg chef förskolan, Elin Lundkvist
controller, Berit Svantesson HR-chef

Utses att justera:

Madeleine Andersson (M)

6Justeringens
plats och tid:

Utbildningsförvaltningen, omedelbar jsutering

Ersättare:

Awring Koyi (S)
Elin Steninge (MP)
Lennart Köhler (MP)
Kajsa Ragnarsson (V), fr o m 120
Clemens Lilliesköld (V), fr o m 120
Felicia Sundmark (1(D)

Paragrafer: 132

Underskrifter:
Caroline Andersso

Madeleine Anderssons, justerare

P-7)
Sorweig Wil o sson, (reterare
ANSLAG/BEVIS
Organ:
Datum:
Anslag sätts upp:
Protokollet finns
tillgängligt på:

Protokollets § 132 är omedelbart justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på
kommunens anslagstavla.
Utbildningsnämnden
2016-07-14
Sista dag att överklaga:
2016-06-22
2016-07-15
2016-06-23
Anslaget tas ner:
www.u, psala.se öeh Stationsgatan 12

Underskrift:
Solweig Wiktmsson

2(21)

UNO»

UTBILDNINGSNÄMNDEN1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 117
Val av justeringsperson och justeringsdag
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att Madeleine Andersson (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll den 29 juni.

§ 118
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:
Övrigt
a.
b.
c.
d.
e.

Tilläggsbelopp
Skolskjuts
Gällande styrdokument och avtal på insidan
Rapport från råd
Svar på frågor avseende inbjudningar

Justerau es sign

Utdragsbestyrkande
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Uppsala
KOMMUN

UTBILDNINGSNÄMNDEN1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatunr 2016-06-22

§ 119
Information från Ung Företagsamhet
Sofi Lahyani från Ung Företagsamhet informerar utbildningsnämnden om verksamheten.
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av
den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har gynmasieelever utbildats i
entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Sedan 2009 arbetar man även
på grundskolan. Läsåret 2015/2016 driver 26 430 gymnasieelever företag.
Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet,
företagsamhet och sitt entreprenörskap. Dessutom finns ett Alumni-nätverk bestående av
före detta UF-företagare.
Lärare och skolledare erbjuds fortbildning, bedömningsstöd, seminarier, möjligheter till
stipendium, utbildningsmaterial, möjligheter till utbyte med andra länder, inspiration för
lärare och elever.
Organisationen stöds av offentliga medel, stiftelser och fonder samt det privata näringslivet
och finns över hela Sverige.
Ung Företagsamhet Uppsala län i siffror 2015/2016:
Antal UF-elever: 1204
Antal UF-företag: 348
Andel UF-elever som är tjejer respektive killar: 52 % resp. 48 %
Antal gymnasielärare: 66
Antal UF-skolor: 23
Ung Företagsamhet vill ge unga en tro på sin egen företagsamhet genom att kombinera teori
och praktik på ett inspirerande och roligt sätt och detta sker genom skolan. Organisationen ger
unga en kontakt med näringslivet och företagande.
•

• •

Jus randes sign
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 120
Månadsuppföljning ekonomi
Förvaltningen informerar om det ekonomiska resultatet per maj enlig följande:
Resultat ack maj:

Utfall -90 mnkr, budget -138 mnkr

Hemkommun:

Utfall -34 mnkr, budget -21 mnkr

Huvudman:

Utfall -56 mnkr, budget -117 mnkr

§ 121
Hbtq — ny plan
Förvaltningen informerar om liggande hbtq-plan enligt följande:
• Hbtq-certifiering av Tiundaskolan kommer att genomföras av RFSL under år 2016
och år 2017. Avtal är tecknat år 2015.
• Komp etensutvecklingsinsatser av de kommunala grund- och gymnasieskolornas
elevhälsoteam genomförs med start hösten 2016 och pågår under 2017.
• De fristående skolor som har avtal med kommunens centrala elevhälsa om
kompetensinsatser omfattas av satsningen.

§ 122
Information avseende augustimötet
Ordförande informerar om att nämndmötet planerat till den 31 augusti ställs in. Likaså ställs
arbetsutskottets möte den 22 augusti in. De skolformsutskott som önskar sammanträda i
augusti gör det och ansvarar för att inbjudan går ut.

Justerandes sign
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UTBILDNINGSNÄMNDENI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 123
Ersättningsmodell avseende nyanlända barn och elever, UBN-2016-1000
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att anta en ny ersättningsmodell för nyanlända barn och elever från och med
1 januari 2017
Reservationer
Reidar Andersson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande, bilaga 1.
Martin Wisell (Kf)) reserverar sig till förmån för eget yrkande, bilaga 2.
Ärendet
Utbildningsförvaltningen har utarbetat en ny modell för ersättning till skolor som tar emot
nyanl ända elever. Förslaget innebär att modellen för förskola och gymnasieskola bibehålls
som idag. För grundskolan föreslås att utbetalningstiden ändras från tre år till fyra år vilket är
en anpassning till skollagens nya definition av nyanländ. Vidare föreslås att beloppet för
grundskola sänks till 70 procent av det totalbelopp som utbetalas idag.
Yrkanden
Reidar Andersson (M) yrkar att schablonbeloppet sänks med 50 % och att resurserna fördelas
under 3 år som idag och inte under 4 år.
Martin Wisell (KD) yrkar att schablonbeloppet sänks med 50%.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden bifaller
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-15
Muntlig föredragning från utbildningsförvaltningens controller.

Justerandes sign
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 124
Ansvarsfördelning avseende Ungdomsteamets drogförebyggande arbete,
UBN-2016-2488
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att i enlighet med bifogat förslag ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med
socialförvaltningen utarbeta rutiner för tydlig arbetsgång vid misstanke om missbruk hos
elever, samt
att inte teckna förnyat avtal med socialnämnden avseende Ungdomsteamet när nuvarande
avtal upphör den 31 december 2016.
Reservationer
Madeleine Andersson (M) reserverar sig till förmån för avslag bilaga 3.
Anna Manell (L) yrkar avslag till förmån för eget yrkande, bilaga 4.
Martin Wisell (Kl)) reserverar sig till föltnån för eget yrkande, bilaga 5.
Ärendet
Utbildningsnämnden har i verksamhetsplanen för 2016 beslutat att bedöma om tidigare
politiska satsningar och utökade kostnader behöver omprövas för att säkerställa resurser till
prioriterade aktiviteter.
Utbildningsnämnden har ett avtal med socialnämnden avseende alkohol- och drogförebyggande
insatser till grund- och gymnasieelever. Avtalet, som gäller till den 31 december 2016, innebär att
utbildningsnämnden delfinansierar Ungdomsteamet (del av Ungdomscentrum inom
socialnämndens ansvarsområde). Utbildningsförvaltningen bedömer att ansvarsfördelningen i
avtalet avseende drogtester inte är tillräckligt rättssäker.
Förslag till ändrad ansvarsfördelning avseende Ungdomsteamets arbete redovisas i ärendets
bilaga.
I nuvarande organisation har utbildningsnämnden och socialnämnden ett delat ansvar för
finansieringen av Ungdomsteamet. Skolor kan också utan kontakt med socialtjänsten hänvisa
elever till Ungdomsmottagningen. Detta arbetssätt blir för eleverna inte rätts säkert och skolorna
får en roll som de inte har befogenhet att ha. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att
gränsdragningen tydliggörs och att utbildningsnämndens ekonomiska ansvar för Ungdomsteamet
upphör.
Yrkanden
Madeleine Andersson (M) yrkar på avslag, bilaga 3.
Anna Manell (L) yrkar avslag till förmån för eget yrkande, bilaga 4.
Martin Wisell (KD) yrkar avslag bilaga 5.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UTBILDNINGSNÄMNDENI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

Beslutsgång
Ordförande ställer Anna Manells (L) yrkande om eget förslag till beslut mot Martin Wisells
(KD) och Madeleine Anderssons (M) yrkande om avslag och finner bifall till
avslagsyrkandet.
Ordförande ställer Martin Wisells (KD) och Madeleine Anderssons (M) avslagsyrkande mot
förvaltningens förslag och finner bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-15.
Förslag till ändrad ansvarsfördelning för ungdomsteamets drogförebyggande arbete,
2016-06-08.

Justerandes sign
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KOMMUN

UTBILDNINGSNÄMNDENI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 125
Utbildning för elever i behov av stöd i sociala sammanhang, förändrad organisation,
U1BN-2016-2492
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra förändringar enligt förslag i ärendets
bilaga vad gäller undervisning för elever som behöver stöd i sociala sammanhang, samt
att säga upp nuvarande överenskommelse med socialnämnden avseende Ekeby verkstad från
och med 1 juli 2017.
Reservationer
Madeleine Andersson (M) och Martin Wisell (KD) reserverar sig till förmån för återremiss.
Ärende
Utbildningsnämnden har i verksamhetsplanen för 2016 beslutat att bedöma om tidigare
politiska satsningar och utökade kostnader behöver omprövas för att säkerställa resurser till
prioriterade aktiviteter.
Ekeby verkstad undervisar elever på introduktionsprogrammet Individuellt alternativ.
Verksamheten drivs ai:r Uppsala kommuns socialförvaltning i samarbete med Uvengymnasiet.
Målgruppen är ungdomar som har ett dokumenterat behov av att studera i en mindre grupp och
som behöver stöd i sociala sammanhang. Personalen på Ekeby verkstad har kompetens för att
arbeta med social problematik och samarbetar med föräldrar och andra instanser/myndigheter.
I ärendets bilaga redovisas förslag till förändrad organisation avseende utbildning för elever i
behov av stöd i sociala sammanhang
Inom gymnasieskolan erbjuds idag, i Uven-Villa Lugnets regi, inkluderande verksamhet där man
arbetar motivationshöj ande genom att kombinera teoretiska studier med estetiskt/ praktiskt
verksamhet. Den utbildning som bedrivs i Ekeby verkstad kommer att från hösten 2017 att kunna
rymmas inom ramen för Uven-Villa Lugnets verksamhet.
Utbildningsnämnden föreslås därför besluta att säga upp överenskommelsen med
socialnämnden avseende verksamheten vid Ekeby verkstad.
Yrkanden
Madeleine Andersson (M) och Martin Wisell (KD) yrkar på återremiss.

Justerandes sign
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UTBILDNINGSNÄMNDEN1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

Beslutsgång
Ordförande ställer Madeleine Anderssons (M) och Martin Wisells (Kl)) yrkande på
återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner bifall till att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer Madeleine Anderssons (M) och Martin Wisells (KD) yrkande om •
återremiss mot förvaltningens förslag och finner bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-08
Förslag till förändrad organisation för elever i behov av stöd i sociala sammanhang,
2016-06-07

Justerandes sign
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UTBILDNINGSNÄMNDENI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 126
Arbete för att förebygga studieavbrott i gymnasieskolan, förändrad organisation,
UBN-2016-2491
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra förändringar i arbetet med
studieavbrott i gymnasieskolan i enlighet med förslag i bilaga, samt
att förändringen ska vara genomförd till den 1 januari 2017.
Bakgrund
Utbildningsnämnden har i verksamhetsplanen för 2016 beslutat att bedöma om tidigare politiska
satsningar och utökade kostnader behöver omprövas för att säkerställa resurser till prioriterade
aktiviteter.
Magdateamet är en arbetsgrupp som arbetar med att motverka avhopp i gymnasieskolan och att
hitta vägar vidare för de elever som väljer att lämna skolan. Teamet arbetar med elever både på
fristående och kommunala gymnasieskolor. Innan teamet kopplas in har skolorna själva försökt
hitta åtgärder för att underlätta skolgången. Det är främst skolorna själva som slussar elever till
teamet, men även eleven själv eller vårdnadshavaren kan kontakta teamet för att få hjälp.
I samband med en kartläggning av verksamheten hösten 2015 intervjuades företrädare för några
gymnasieskolor. Flertalet av de intervjuade ansåg inte att insatsen haft den avsedda effekten att
minska avhoppen.
Förslag till förändring avseende arbetet att förebygga studieavbrott redovisas i bilaga.
Arbetet med att motverka studieavbrott bör koncentreras till gynmasieskolans ordinarie
verksamhet i samspel mellan lärare, elevhälsa och andra samarbetsparter.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-13.
Förslag till förändrad organisation för arbetet med att förebygga studieavbrott i
gymnasieskolan, 2016-06-13.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 127
Digitala verktyg i specialundervisningen, förändrad organisation, 1JBN-2016-2489
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra förändringar avseende stöd för
alternativa digitala lärverktyg i specialundervisningen i enlighet med bilagt förslag, samt
att förändringen ska vara genomförd till den 1 januari 2017.
Bakgrund
Utbildningsnämnden har i verksamhetsplanen för 2016 beslutat att bedöma om tidigare
politiska satsningar och utökade kostnader behöver omprövas för att säkerställa resurser till
prioriterade aktiviteter.
Skoldatateket är en specialpedagogisk verksamhet som vänder sig till skolpersonal som stöd för
dem i undervisningen avseende elever som behöver extra anpassningar, med fokus på ADHDproblematik, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Skoldatateket har uppdraget att sprida
kunskaper om användandet av alternativa digitala lärverktyg för målgruppen bland lärare och
elever i skolan.
Den tekniska utvecklingen och den generella kompetenshöjningen i skolorna gör att det finns
anledning att se över organisationen. Förslag till förändrad organisation redovisas i ärendets
bilaga.
Utbildningsförvaltningen föreslår att Skoldatateket avvecklas. Istället bör ansvaret för att
undervisningen anpassas utifrån elevers behov ligga hos varje rektor. Som stöd för elevhälsa
och lärare finns idag tillgång till enheten för konsultativt stöd för att möta elevernas olika
behov, vilket kan ersätta Skoldatatekets arbete med alternativa digitala lärverktyg. De verktyg
som finns för utlåning övertas av enheten för konsultativt stöd och kommer att finnas
tillgängliga där.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-14.
Förslag avseende digitala verktyg i specialundervisningen, förändrad organisation,
2016-06-15.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 128
Digitalt läxstöd i matematik, förändrad verksamhet, UBN-2016-2490
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla arbetet med läxstöd i matematik för eleverna enligt
förslag i ärendets bilaga,
att avsluta projektet LxCoach, samt
att förändringen ska vara genomförd till den 1 januari 2017.
Ärende
Utbildningsnämnden har i verksamhetsplanen för 2016 beslutat att bedöma om tidigare
politiska satsningar och utökade kostnader behöver omprövas för att säkerställa resurser till
prioriterade aktiviteter.
Uppsala kommun erbjuder sedan 2007 alla elever från årskurs 4 kostnadsfri hjälp med
matematikläxor via Facebook eller hemsidan lxcoach.uppsala.se. Elev och coach
kommunicerar sedan via Skype. Erbjudandet gäller elever i både kommunala och fristående
skolor. Coachning erbjuds ca 20 dagar per månad med 3 timmar per tillfäle.
Universitetsstudenter på civilingenjörsprogrammet vid Uppsala universitet tjänstgör som
coacher mot arvode. Verksamheten når dock bara en liten andel elever och det är inte heller
säkerställt att satsningen ger stöd till de elever som har störst behov av detta. Det utgör inget
systematiskt stöd till eleverna och det är svårt att klargöra om förväntad effekt uppnås.
I bilaga redovisas förslag till förändrad verksamhet avseende läxstöd i matematik.
Om en elev har behov av stöd ska det tillgodoses i den egna skolan. Utbildningsnämnden föreslås
besluta att avsluta projektet LxCoach.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016,06-14.
Förslag till förändrad verksamhet avseende digitalt läxstöd i matematik, 2016-06-07.
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Sammanträdesdatum
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§ 129
Förändring avseende rätt till plats i fritidshem, lUBN-2016-2496
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ändra reglerna för plats i fritidshem enligt förslag i bilaga, vilket innebär en begränsad rätt
till plats för elever med vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga, samt
att förändringen ska gälla från 1 augusti 2017.
Reservationer
Madeleine Andersson (M), Reidar Andersson (M) och Anna Manell (L) reserverar sig till
fölinån för avslag.
Martin Wisell (KD) reserverar sig till föttnån för eget tilläggsyrkande, bilaga 6.
Särskilda yttranden
Madeleine Andersson (M) och Anna Manell (L) lämnar särskilt yttrande enligt bilaga 7.
Ärende
Utbildningsnämnden har i verksamhetsplanen för 2016 beslutat att bedöma om tidigare
politiska satsningar och utökade kostnader behöver omprövas för att säkerställa resurser till
prioriterade aktiviteter.
Barn-och im gdomsnämnden beslutade den 20 december 2012 att alla elever i förskoleklass
och årskurserna 1-6 har rätt att delta i fritidshemmets verksamhet från och med januari 2013.
Beslutet innebär att även barn som har föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga har
rätt till fritidsplats vilket är ett erbjudande utöver det som krävs i skollagen.
1 bilaga redovisas förslag till förändring avseende rätten till plats i fritidshem för elever med
vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga.
Utbildningsnämnden föreslås besluta att göra följande tillägg under rubriken "Placering i
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet "i regler för förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet:
"Elev erbjuds utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av
familjens situation i övrigt. Elever erbjuds även utbildning i fritidshem, om de av ftsiska,
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning."
Detta innebär att barn till arbetssökande eller föräldralediga får en begränsning i rätten till
plats i fritidshem. Förändringen föreslås gälla från 1 augusti 2017 för att ge framförhållning
till barn och vårdnadshavare samt möjligheter att göra omställningar i verksamheten.
Justerandes sign
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Yrkanden
Madeleine Andersson (M) och Anna Manell (L) reserverar sig till förmån för avslag.
Martin Wisell (KD) yrkar att nämnden ska besluta att ändra reglerna enligt förslaget med
tillägget att föräldrars arbetssökande ska vara grund för placering på fritidshem.
Beslutsgång
Ordförande ställer Madeleine Anderssons (M) och Anna Manells (L) yrkande om avslag mot
förvaltningens förslag och finner bifall till förvaltningens förslag.
Ordföraranden ställer Martin Wisells (KD) tilläggsyrkande mot förvaltningens förslag och
finner bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-06-14.
Förslag till ändrad rätt till plats i fritidshem, 2016-06-14.
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§ 130
Förändring i utbudet av omsorg på obekväm arbetstid, UBN-2016-2467
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att från och Med 1 augusti 2016 avveckla den avdelning på Voksenåsens förskola som idag
erbjuder förskola på kväll, natt och helg till barn vars föräldrar arbetar på obekväma
arbetstider.
Ärendet
En avdelning på Voksenåsens förskola har varit öppen för föräldrar som arbetar på obekväma
arbetstider sedan augusti 2015. Eftersom mycket få barn har haft dessa behov, föreslås
utbildningsnämnden besluta att avveckla verksamheten som varit öppen kväll, natt och helg
vid Voksenåsens förskola.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-08

34.1
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§ 131
Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2017/18, UBN-2016-2506
Besut
Utbildningsnämnden beslutar
att enligt förslag fastställa utbudet för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan årskurs
läsåret 2017/18.
Ärendet
Utbildningsnämnden ansvarar, i egenskap av huvudman för skolan, för vilket utbud den
kommunala gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Uppsala ska erbjuda.
Nämnden ska vid sitt utbudsbeslut utgå från de av staten fastställda nationella programmen
och dess inriktningar, samt eventuellt beviljade särskilda varianter och riksrekryterande
utbildningar därutöver. Vid sitt beslut ska nämnden ta hänsyn till samhällets behov av högre
utbildning, arbetsmarknadens långsiktiga behov av arbetskraftsförsörjning och de sökandes
önskemål om utbildning Även överenskommelser med andra kommuner, via
samverkansavtal, och de fristående gymnasieskolornas utbud ska vägas in.
Förslag till utbud för gymnasie- och gymnasiesärskolan inför läsåret 2017/18 finns som
bilaga 1 i ärendet. Förslaget utgår från det i april 2016 slutligt fastställda utbudet för läsåret
2016/17 och i samverkan med den kommunala gymnasieskolan.
Den enda förändringen som är gjord är inom bygg- och anläggningsprogrammet där
inriktningen anläggningsfordon läggs till utbudet. Detta är möjligt eftersom
utbildningsnämnden har tecknat avtal med maskinentreprenörerna om att samverka kring
karaktärsämnesundervisningen inom inriktningen anläggningsfordon på bygg- och
anläggningsprogrammet.
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbudsorganisationen för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan fastställs enligt framlagt förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-14.
Utbud för kommunala gymnasieskolor årskurs 1 läsåret 2016/17, 2016-06-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17 (21)

Upliate

UTBILDNINGSNÄMNDEN1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 132
Strategisk försörjning av utbildningslokaler — grundskola, yttrande laglighetsprövning
gällande nedläggning Åkerlänna skola, UBN-2016-0597
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa yttrande enligt bilaga, samt
att beslutet ska justeras omedelbart
Sammanfattning
Beslutet om nedläggning av Åkerlänna skola har överldagats för laglighetsprövffing enligt
kommunallagen (1991:900) och Uppsala kommun, genom utbildningsnämnden, har förelagts
att yttra sig i målet.
Inget som anförs i överklagandet utgör grund för att beslutet inte har fattats på korrekt sätt och
nämnden föreslås därför att avge yttrande som bestrider överklagandet.
Ärendet
Utbildningsnämnden fattade 2016-03-30 beslut om strategisk försörjning av
utbildningslokaler samt verksamhetsförändringar kopplade till detta. En av åtgärderna var
nedläggning av Åkerlänna skola vars elever flyttas till Skuttungeskola (eller skola de själv
väljer).
Beslutet har överklagats för laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) och
förvaltningsrätten har förelagt Uppsala kommun att yttra sig. Överklagande för
laglighetsprövning innebär att sakfrågan, det vill säga lämpligheten eller alternativa lösningar,
inte ska prövas utan endast huruvida beslutet är fattat på korrekt sätt.
Inget av det som anförs i överklagandet utgör grund för att beslutet inte är fattat på korrekt
sätt. Nämnden förslås därför att avge yttrande som bestrider överklagandet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-01
Förslag till yttrande
Föreläggande, 2016-05-16
Överklagande 2016-04-25
Paragrafen justeras omedelbart.
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§ 133
Remisspromemoria - En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att lämna yttrande enligt bilagt förslag.
Reservationer
Madeleine Andersson (M) och Reidar Andersson (M), Fredrik Hul
(M),
Anna Manell (L), Oscar Matti (L) och Martin Wisell KD lämnar reservation till förmån
för eget yrkande på avslag.
Madeleine Andersson (M) och Reidar Andersson (M), Fredrik Hultman (M),
Anna Manell (L), Oscar Matti (L) och Martin Wisell KD Anna Manell (L) reserverar
sig till förmån för särskilt yttrande, bilaga 8.
Ärendet
Regeringen, utbildningsdepartementet, har berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över
förslag att det i skollagen införs ett bemyndigande för regeringen att besluta om en
försöksverksamhet med betyg i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och
sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan.
Utbildningsnämnden föreslås besluta avstyrka förslaget. Förslag till yttrande redovisas i
ärendets bilaga.
Yrkanden
Madeleine Andersson (M) och Reidar Andersson (M), Fredrik Hultman (M),
Anna Manell (L), Oscar Matti (L) och Martin Wisell KD yrkar på avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer Madeleine Andersson (M) och Reidar Andersson (M), Fredrik Hultman
(M), Anna Manell (L), Oscar Matti (L) och Martin Wisell KD yrkande på avslag mot
förvaltningens förslag och fmner bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-07
Förslag till yttrande, 2016-06-07
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§ 134
Övriga frågor
Av ledamöter aktualiserade frågor:
a. Tilläggsbelopp
Ärendet tas upp på septembermötet.
b. Skolskjuts
Ärendet tas upp på septembeunötet.
c. Gällande styrdokument och avtal på insidan
Förvaltningen ser över rutin för detta.
d. Rapport från råd
Ledamöter anmäler att kort infoiniera till mötet och berättar kort om vad som
avhandlats på rådet.
Martin Wisell (KD) infounerar kort om Hanclikappsrådets möte.
e. Svar på frågor avseende inbjudningar
Ordförande sorterar ut inbjudningar av relevans för anmälan i nämndens
anmälningspätin till sammanträdena. Övriga inbjudningar som inkommer till
kommunen adresserade till utbildningsnämnden läggs i mappen för inbjudningar på
utbildningsnämndens sida på insidan. Ledamot av nämnden kan själv signalera
intresse för inbjudningar som läggs på insidan och lyfta förfrågan om deltagande till
nämnd.
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§ 135
Anmälningar enligt förteckning till utbildningsnämnden 22 juni, UBN-2016-0106
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga anmälningar enligt förteckning till utbildningsnämnden 22 juni, UBN-2016-0106 till
handlingarna.
Ärendet
Till nämnden inkomna anmälningar till och med den 22 juni
1.

Inbjudningar / Konferenser

2.

Skrivelser/Avtal
• Särskilt samverkansavtal för nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) Tibro kommun.
• Tillägg till internt avtal 2016 — Arbetsplatsförlag lärande inom Barn- och fritidsområdet.
• Internt avtal 2016 — Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning
för vuxna.
• Ramavtal — Bygg och anläggningsprogrammets inriktning anläggningsmaskiner.

3.

Domar och beslut
• Överklagat beslut — Skolplacering.
• Överklagat beslut — Tilläggsbelopp.
• Överklagat beslut — Ersättning pedagogisk verksamhet

4.

Delegationsbeslut från och med 2016-06-01 till och med 2016-06-22
• Ställföreträdandeskap som förskolechef
• Yttrande BEO.
• Yttrande skolinspektionen.
• Utredning anmälan SI.
• Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
• Förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
• Plats i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg.
• Plats i fritidshem och pedagogisk omsorg.
• Rätt till utökad tid alternativ rätt till plats i förskola.
• Rätt till omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds enligt skollagen.
• Beslut om avstängning.
• Beslut om ej skolskjuts.
• Grundskoleplacering.
• Busskort i befintlig linjetrafik enligt reglemente.

Justerandes sign
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• Skolskjuts enligt reglemente.
• Ansökan om uppskjuten skolplikt.
• Ansökan om tidigare skolstart.
• Regelbunden tillsyn: Videungens förskola
• Regelbunden tillsyn: Myggans förskola
• Regelbunden tillsyn: Näsdalens förskola
• Regelbunden tillsyn: Kåbo förskola

5.

Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2016
• Maj 2016.

6.

Protokoll/protokollsutdrag — övrigt
• Förslag till nämndorganisation för Uppsala kommun.
• Sammanträdesprotokoll — Handikapprådet.

7.

Protokoll från utskott
• Förskoleutskottet 8 juni 2016.
• Grundskoleutkottet 8 junj 2016.
• Gymnasieutskottet 8 junj 2016.
• Arbetsutskottet den 14 juni 2016.

8.

Protokoll från facklig samverkan
• Preliminärt protokoll från facklig ,samverkan 2016-06-09.
• Preliminärt protokoll från facldig samverkan 2016-06-13.
• Preliminärt protokoll från facldig samverkan 2016-05-25.
• Protokoll från facklig samverkan 2016-06-15

Ordförande avslutar mötet och tackar nämndens ledamöter och förvaltningens tjänstemän
för ett gott samarbete under våren och önskar alla en glad sommar.
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Skriftligt yrkande insändes
till sela- innan justering
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ärende 7.
Reservation från Martin Wisell (KD)
Jag reserverar mig till förmån för eget yrkande.
Uppsala kommun har ett betydligt högre schablonbelopp än jämförbara kommuner. Nämnden befmner
sig i en påtaglig kostnadspress, där majoriteten letar nedskärningar bland de allra mest utsatta inom
nämndens verksamhetsområde. Att ersättningen från Migrationsverket inte täcker kostnaden för elever
som ännu inte fått uppehållstillstånd är en problematik som borde hanteras på kommunövergripande
nivå och inte självklart medföra att annan verksamhet inom UBN bortprioriteras.
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UBN 22 juni 2016, ärende 8 Ansvarsfördelning avseende Ungdomsteamets

drogförebyggande arbete

Liberalerna

Arbetet mot missbruk och psykisk ohälsa bland kommunens elever på grund- och gymnasieskolor behöver
utvecklas. Liberalerna vill stärka samarbetet mellan skola, fritids och socialtjänst genom att i ett pilotprojekt
låta ett antal socialsekreterare ha sin arbetsplats förlagd till en skola. Kortare vägar mellan skolpersonal och
socialtjänst, och mellan socialtjänst och barn och unga, kan leda till snabbare upptäckt och insatser. Barn
som samhället tagit ett särskilt ansvar för genom familjehemsplacering, eller barn som på andra sätt är
utsatta, måste få hjälp i skolarbetet. En lyckad skolgång och avslutad gymnasieexamen är biljetten till en
bättre framtid.
Drogmissbruk leder till svåra levnadsförhållanden för den drabbade individen och dennes familj. Människor
ska inte behöva fastna i missbruk, och om det trots allt sker ska samhället kunna ställa upp med hjälp.
Liberalerna vill införa en vårdgaranti inom missbruksvården som innebär utredning och vård inom 30 dagar.
Liberalerna vill också att samverkan mellan skola, socialtjänst, landsting och polis ska öka. Skolor ska, vid
misstanke om missbruk, stänga av elever. Uppsala kommuns grund- och gymnasieskolor ska vara drogfria
och fria från påverkade elever. Gränser, rutiner och riktlinjer ska vara samma för alla skolor i kommunen.
Liberalerna har inom landstiget drivit att fler psykologer och kuratorer ska finnas på länets vårdcentraler
och vill se mer uppsökande psykiatri, gärna som rådgivande team. Vi har också krävt en garanti för att
patienter snabbt ska få träffa psykolog eller kurator så snart deras behov fastställts. Unga med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp. 1 majoritet gav vi sjukvården i uppdrag att
se över hur denna grupp kan få bättre stöd och vård, och vi har även ställt krav på att landstingets
specialiserade husläkarmottagning ska utökas för att förbättra för personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Kommunanställd och landstingsanställd personal ska ha god kunskap om
neuropsykiatriska och andra dolda funktionsnedsättningar.
Liberalerna har även lagt ett förslag om att förbättra den psykiatriska akutvården i Uppsala län genom att
införa blåljuspsykiatri. Det ger patienter ett tryggare, tidigare omhändertagande att mötas av specialiserad
sjukvårdspersonal istället för att hämtas av polis. Det skulle också hjälpa anhöriga och samtidigt avlasta
polis och sjukvård.
Liberalerna är glada över att den rödgröna landstingsledningen ställt sig bakom vårt krav på att öka
resurserna till Röda korsets behandling av traunnatiserade flyktingar över 13 år. Vi anser dock att detta
också bör gälla barn under 13 år.
Psykiska sjukdomar och missbruk gör människor mer utsatta än andra i sitt dagliga liv. Tidiga insatser är
oerhört viktigt för att förebygga utanförskap. Detta gäller i hög grad samarbetet med landstinget gällande
barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
En del av arbetet som Ungdomsteamet gör innefattar stöd till nyanlända med missbruk. Vi menar att den
problematik som ligger till grund för det ofta tunga missbruk i denna sårbara grupp, kräver andra åtgärder
som i ett samarbete med landstinget kan göras mer effektivt.

Liberalerna har i sina respektive budgetmotioner i kommun och landsting föreslagit följande:
•
•
•

Fler psykologer och kuratorer på länets vårdcentraler
Att fler ST-platser tillsätts för utbildning av specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri.
Ingen ung människa ska behöva vänta mer än en månad på psykiatrisk hjälp.

•
•
•
•

Socialt utsatta barn ska erbjudas god, kontinuerlig psykiatrisk och psykologisk vård.
Strategi ska tas fram för samordning kring barn i behov av särskilt stöd mellan
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
Socialsekreterare ska vara placerade på skolor där behovet finns.
Elevhälsan ska utvecklas i nära samarbete med landstinget. Tillgången till medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska kompetenser ska säkras för alla elever. Elevhälsan ska vara ett
stöd i elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Mot bakgrund av detta yrkar Liberalerna därför:
Att Utbildningsnämnden även fortsättningsvis ingår avtal med Ungdomsteamet.
Att utreda hur samarbetet mellan Utbildningsnämnden, Socialnämnden och landstinget gällande elever
med missbruk ska förstärkas och förbättras.
Att utreda hur den ekonomiska fördelningen mellan Utbildningsnämnden, Socialnämnden och landstinget
ska se ut gällande nyanlända barn och ungdomar med missbruksproblem.
Att förstärka elevhälsans arbete i samarbete med landstinget och tydliggöra ansvarsfördelningen.
Att tydliga riktlinjer och rutiner utarbetas för grundskolor och gymnasieskolor när det gäller oro för
missbruk eller alkohol-/droganvändning. Gränser, rutiner och riktlinjer ska vara samma för alla skolor.
Att säkerställa att även fristående skolor får ta del och involveras i ovan nämnda satsningar och
utredningar.

Anna Manell (L)
Ledamot utbildningsnämnden
Oscar Matti (L)
Tjg ledamot
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ärende 8.
Reservation från Martin Wisell (KD)
Jag reserverar mig till förmån för eget avslagsyrkande.
Ökad användning och acceptans av narkotika är ett stort problem bland unga i Sverige.
Ungdomsteamet i Uppsala bedriver ett framgångsrikt arbete för att motverka denna trend. Det är
angeläget att verksamheten med drogtester av skolungdomar kan fortsätta. Den beslutade förändringen
medför sannolikt färre drogtester och att fler unga i Uppsala kommun fastnar i ett narkotikaberoende.
De samlade framtida kostnaderna till följd av det ökade antalet narkotikaberoende överstiger vida den
besparing som beslutet innebär. Majoritetens beslut innebär därigenom såväl ökat mänskligt lidande
som ökade ekonomiska kostnader.
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ärende 13
Reservation från Martin Wisell (KD)
Jag reserverar mig till förmån för eget yrkande.
Den som är arbetslös ska fokusera på att återgå i arbete. Arbetssökande bör därför betraktas
som en heltidssyssla. Därför bör barn till arbetssökande erbjudas placering i fritidshem i
samma utsträckning som barn till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar.
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Särskilt yttrande ärende ärende 13
Fritidshemmens pedagogiska uppdrag är viktigt, för alla barn. Såhär skriver Skolverket:
"Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid,
främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära.
Den bör utgå från nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande,
samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja
elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter,
samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i
praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet
har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett
helhetsperspektiv."
För många barn på lågstadiet är fritidshemmen en viktig plats för att träna sociala relationer, leka
med kompisar och samtidigt ha en meningsfull fritid efter att skolan slutat. Barn 6-10 år går i en
period av ökad självständighet. Brytpunkten mellan att vara förskolebarn och skolbarn blir som
tydligast i 6-7-årsåldern. Under lågstadiet utvecklas barnet inom en rad områden:
• Förstår värdet av samarbete med andra
• Kan ha tålamod och vänta på sin tur
• Kan sätta ord på sina känslor, kan börja argumentera, förhandla och hitta lösningar
• Vidgar sina vyer utanför hemmet är viktigt för att bli självständigare
• Kompisar blir allt viktigare
• Större frihet, även rumslig
• Utmaningar är utvecklande
• Fysisk aktivitet är mycket viktigt för både kroppen och den kognitiva utvecklingen
Precis som S, MP och V tar upp i ärendets barnkonsekvensanalys kommer beslutet innebära att de
elever och vårdnadshavare som genom beslutet förlorar en önskad plats i fritidshem upplever att de
går miste om värdefull verksamhet och kamratkontakter.
Det är också så att val:je människa som står utanför arbetsmarknaden måste ges en möjlighet att
komma in. Den förälder som söker arbete ska kunna göra det på heltid och ska snabbt kunna ta de
jobbmöjligheter som dyker upp.
Möjligheten till fritidshemsplats är mycket viktig för både arbetslinjen och integrationen. Gnom att
erbjuda alla barn en god skolbarnomsorg motverkar vi utanförskap samtidigt som vi lägger grunden
för ett livslångt lärande och en god integration.
Alliansen införde 2012 rätt till fritidsplats för barn till arbetssökande och föräldralediga, och vi vill
att alla barn även fortsättningsvis ska få en så bra start i livet som möjligt, for att kunna lyckas i
skolan och forma sina egna liv som vuxna. Det är att satsa på barnen och deras familjer.

Anna Manell (L)
Ledamot utbildningsnämnden
Madeleine Andersson (M)
Ledamot utbildningsnämnden
Fredrik Hultman (M)
Tjg ledamot
Reidar Andersson (M)
Tjg ledamot
Oscar Matti (L)
Tjg ledamot
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Ärende 17
Remisspromemoria - En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

Regeringen, utbildningsdepartementet, har berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över
förslag att det i skollagen införs ett bemyndigande för regeringen att besluta om en
försöksverksamhet med betyg i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i
årskurs 5 och 6 i specialskolan. Det liggande förslaget från majoriteten är att avslå detta.

Alliansen i Uppsala är starkt kritiska till att den rödgröna majoriteten väljer att Uppsala
kommun inte ska ingå i försöket med betyg från åk 4.
IFAU:s rapport "Betygsatta barn — spelar det någon roll i längden?" fann att det spelade roll när och
hur betyg sattes. Socialdemokraternas nedmontering av kunskapsskolan missgynnade vissa barn
och gynnade andra. Betygen i låg- och mellanstadiet avskaffades helt och hållet 1982, men redan
1969 tilläts kommunerna att ta bort betygen för de yngre eleverna om de i stället bjöd in föräldrarna
till terminsvisa kvartssamtal. I årskullarna födda 1957-1972 finns personer som fått betyg i både
trean och sexan, medan andra fick betyg i antingen trean eller sexan. Ytterligare en grupp fick inga
betyg alls i låg- och mellanstadiet.
Rapportförfattaren fann att barn till lågutbildade föräldrar inte gick igenom gymnasiet lika ofta när
de var betygsfria jämfört med när de fick betyg. I denna grupp var det barn med sämre skolresultat
som påverkades. Söner till högutbildade gynnades däremot av att betygen togs bort. I jämförelse
med barn som fått betyg utbildade sig de betygsfria pojkarna längre. Flickor från svag
socioekonomisk bakgrund gynnades av tidigare betyg.
Alliansens och regeringen ingick en överenskommelse 2015 för att kunna införa betyg i årskurs 4
2017 på försök i högst 100 skolor. De är också överens om att se över de nationella proven och att
införa kunskapsmål i årskurs ett. Överenskommelsen gäller till år 2020. Då ska också en
utvärdering av hela det nya betygssystemet redovisas för riksdagen, inklusive den senaste
sänkningen av betygsåldern till årskurs 6.
Såhär kommenterade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) överenskommelsen:
"Det här är en seger för lärare, elever och forskningen. Vi ska inte ändra betygssystem fram och
tillbaka genom snabba voteringar i riksdagen, utan utifrån forskning och försök i verkligheten,
säger Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)."
Alliansen i Uppsala konstaterar att detta är ytterligare en i raden av brutna löften och
överenskommelser från regeringens sida. De som drabbas är de barn som regeringen och den
rödgröna majoriteten säger sig värna.

Att vara för eller emot betyg i årskurs 4 är en sak. Att inte vilja ha mer på fötterna när det gäller
forskning och försök i verkligheten är en helt annan. Idag finns en majoritet i riksdagen för betyg i
åk 4. Vi hade fördragit att överenskommelsen hade hållits och att Uppsala hade varit en viktig part i
det försöket.
Anna Manell (L)
Madeleine Andersson
Martin Wisell (KD)
Reidar Andersson (M)
Fredrik Hulttnan (M)
Oscar Matti (L)

