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Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Sid 

2013-06-13 1 

piats och tid Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 15.00-16.25 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande Ersättare: Helen Sverkel (S) 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf Mattias Kristenson (S) 
Héléne Brodin Rheindorf (M) Tarja Onegård (MP) 
Anna-Lena Ettemo (FP) 
Ulla Johansson (KD) 
Felicia Lundqvist (KD) 
Tomas Lindh (S) 
Ylva Stadell (S) 
Helen Sverkel (S) 
Peter Lööv Roos (MP) 
Karolin Lundström (V) 

övriga deltagande Helena Norgren, uppdragschef samt tjänstemän för föredragning av sina respektive 
ärenden 

utses att justera Bengt Sandblad (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2013-06-19 

Paragrafer 141-146, 148-160 

S Ordförande 

Justerande 

^ SunfJqvist— Ken 

Fors 

Bengt Sandblad 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2013-06-13 
Datum för Datum för anslags 

anslags uppsättande 2013-06-24 nedtagande 2013-07-16 
Besvärstiden utgår 2013-07-15 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

Underskrift t 

Kerstin Sundqvist, sekreierare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§141 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

Beslut i individärenden enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) 

Uppdragsplan 2014-2017. Dnr BUN-2013-0952 

Beslut 
att fastställa Uppdragsplan 2014-2017, 

att komplettera avsnittet Ekonomiska förutsättningar med nämndens 
budget senare, och 

att översända Uppdragsplan 2014-2017 till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos 
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande 
enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-06-05 till beslut. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad har arbetat fram förslag till 
Uppdragsplan 2014-2017. 

De ekonomiska förutsättningarna ska kompletteras efter nämndens 
fastställande av budget för år 2014. 

§142 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§143 

Ersättning för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte kan 
erbjudas. Dnr BUN-2012-0920 

Beslut 
att till utförare av omsorg då förskola eller fritidshem inte erbjuds under 

2013 ska ersättning utgå enligt tabell nedan 

Omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds sker mellan 
klockan 18:30 och 06:30 vardagar samt 
lördagar, söndagar och helgdagar 

Ersättning 2013 
(ersättningen avser per 
timme oavsett antal barn 
inom angivet intervall) 

1 till och med 5 barn som har beslut om 
rätt till omsorg på obekväm arbetstid 

300 kr per timme 

6 till och med 10 barn som har beslut om 
rätt till omsorg på obekväm arbetstid 

600 kr per timme 

11 till och med 15 barn som har beslut 
om rätt till omsorg på obekväm arbetstid 

900 kr per timme 

16 till och med 20 barn som har beslut 
om rätt till omsorg på obekväm arbetstid 

1200 kr per timme 

21 till och med 25 barn som har beslut 
om rätt till omsorg på obekväm arbetstid 

1500 kr per timme 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-06-04 beslut. 

Nämnden beslutade i december 2012 att ersättningen för omsorg på 
obekväm arbetstid 2013 ska vara 300 kr per timme. Nämnden beslutade vid 
samma tillfälle att godkänna Kids2home Skoldrift AB att bedriva omsorg på 
obekväm arbetstid och att ersättningen för detta skulle vara 300 kronor per 
timme för verksamhet upp till fem barn, 600 kronor per timme från och med 
det sjätte barnet, 900 kronor timme från och med det elfte barnet och så 
vidare. 

För att förtydliga detta beslut om ersättning och för att samma ersättning ska 
gälla för alla utförare av denna typ av omsorg föreslår kontoret ett tillägg till 
budget för 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§144 

Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler förskola och grundskola, 
utgångspunkt och avgränsningar. Dnr BUN-2013-1033 

Beslut 
att godkänna det reviderade dokumentet Strategisk försörjning av 

pedagogiska lokaler förskola och grundskola, utgångspunkter och 
avgränsningar. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos 
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande 
enligt bilaga 2. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-05-24 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämndens styrdokument gällande utgångspunkter och 
avgränsningar för Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler, förskola och 
grundskola, föreslås revideras för att anpassas till bland annat IVE 2014-
2017. 

Justerandes sign 
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§145 

Remiss - Drogpolitiskt program för Uppsala kommun. Dnr BUN-2013-
0373 

Beslut 
att som svar på remiss Drogpolitiskt program för Uppsala kommun till 

kommunstyrelsen avge upprättat förslag till yttrande, samt 

att tillskriva Styrelsen för vård och bildning och uppmana att Uppsala 
kommuns skolor på ett aktivt sätt vid terminsstart välkomnar eleverna till 
en tobaksfri miljö. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-05-23 till beslut. 

Det drogpolitiska programmet ska tydliggöra och konkretisera Uppsala 
kommuns samlade vilja och inriktning gällande alkohol, narkotika, dopning 
och tobak (ANDT). Programmet ska utgöra en grund för att bygga ett 
långsiktigt och hållbart system med övergripande och långsiktiga mål, 
prioriterade områden och indikatorer som gör det möjligt att följa 
utvecklingen samtidigt som det utgör ett underlag förutvärdering av insatser 
under programperioden. Barn och unga är en särskilt prioriterad grupp men 
målgruppen för programmet är alla som bor och/eller är anställda och/eller 
studerar i Uppsala kommun. Nämnden anser att det är angeläget att 
bekämpa och förebygga tillgången på och bruket av narkotika och dopning, 
att tillse att barn och unga inte använder alkohol eller tobak eller blir utsatta 
för personer i omgivningen, som missbrukar alkohol respektive utsätter dem 
för passivrökning av större format. Nämnden anser att det drogpolitiska 
programmet ska ges en tydlig koppling till kommunens folkhälsoarbete. 
Programmet inbegriper delar av Barn- och ungdomspolitiskt program. 
Programmet ligger väl i linje med hur nämnden redan arbetar. Ett krav för att 
få bidrag till fritidsverksamhet är att arrangemangen ska vara drogfria och 
verksamheten ska verka för drogfrihet. Som arbetsgivare anser nämnden att 
alkohol- och drogfria arbetsplatser ska vara en självklarhet för Uppsala 
kommun. Hit hör även ett främjande och förebyggande förhållningssätt. 
Programmet behöver förtydligas i vad som berör vilken part samt vad 
socialnämnden för barn och unga ska ansvara för. 

Förslag ges om att tillskriva Styrelsen för vård och bildning och uppmana att 
Uppsala kommuns skolor på ett aktivt sätt vid terminsstart välkomna 
eleverna till en tobaksfri miljö. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§146 

Beslut i individärenden enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) 

Beslut 
att enligt 6 kap 36 § kommunallagen delegera beslut i individärenden till och 

med 31 augusti 2013 i följande ordning: 

Malin Sjöberg Högrell (FP) 
Helen Sverkel (S) 
Héléne Brodin Rheindorf (M) 
Mats Jonsson (C) 
Karolin Lundström (V) 
Ulla Johansson (KD) 
Tarja Onegård (MP) 

Ärendet 
Föreslås att nämnden beslutar om delegation i individärenden enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen 
(SoL) i den ordning som individutskottet är valt. 

Byte av lokaler för Kåbo ängars förskola (före detta Bulans förskola). 
Dnr BUN-2013-0368 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna C-företaget vård 

och omsorgs flytt av Kåbo ängars förskola (före detta Bulans förskola) till 
nya lokaler på Döbelnsgatan 2. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-05-17 till beslut. 

Det har kommit till kännedom att C-företaget vård och omsorg flyttat Kåbo 
ängars förskola (för detta Bulans förskola) till nya lokaler på Döbelnsgatan 2. 

Huvudmannen har upplystes om att flytt av en verksamhet till ny adress ska 
godkännas av barn- och ungdomsnämnden utifrån samma krav på lokaler 
som ställs vid nyetablering av förskola. Huvudmannen har ålagts att skicka in 
relevanta dokument. Genomgången av dessa visar att lokalerna uppfyller de 
krav som nämnden ställer på pedagogiska lokaler. 

§148 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§149 

Ansökan om godkännande för Barnens Lilla Academia AB att bedriva 
förskoleverksamhet. Dnr BUN-2013-0996 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Barnens Lilla 

Academia AB att bedriva förskola under förutsättning att företaget följer 
miljökontorets och brandskyddsmyndighetens krav angående 
pedagogiska lokaler, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 2013 
med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodell: 

Grundbelopp förskola 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/ 
barn och år 

Varav er
sättning 
för lokaler 

Varav er
sättning för 
administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 124 001 kr 18 422 kr 3 720 kr 
1 -2 år t o m 25 tim per vecka 98 555 kr 18 422 kr 2 957 kr 
3-5 år över 25 tim per vecka 100 116 kr 18 422 kr 3 004 kr 
3-5 år t o m 25 tim per vecka 86 064 kr 18 422 kr 2 582 kr 
Allmän förskola 64 500 kr 18 422 kr 1 935 kr 
Momsersättning på 6 % samt strukturersättning tillkommer. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-06-04 till beslut. 

Barnens Lilla Academia AB ansöker om godkännande för att bedriva 
förskoleverksamhet i Gottsunda med två avdelningar med 45 barn i åldrarna 
1-5 år. 

Justerandes sign A/H Utdragsbestyrkande 
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§150 

Ansökan om godkännande för LiCa förskolor AB att bedriva utökad 
förskoleverksamhet. Dnr BUN-2013-1034 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna LiCa förskola att 

bedriva förskola samt, 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 2013 
med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodell: 

Grundbelopp förskola 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/ 
barn och år 

Varav er
sättning 
för lokaler 

Varav er
sättning för 
administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 124 001 kr 18 422 kr 3 720 kr 
1 -2 år t o m 25 tim per vecka 98 555 kr 18 422 kr 2 957 kr 
3-5 år över 25 tim per vecka 100116 kr 18 422 kr 3 004 kr 
3-5 år t o m 25 tim per vecka 86 064 kr 18 422 kr 2 582 kr 
Allmän förskola 64 500 kr 18 422 kr 1 935 kr 
Momsersättning på 6 % samt strukturersättning tillkommer. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-06-04 till beslut. 

LiCa förskolor AB ansöker om godkännande för att bedriva 
förskoleverksamhet i en ny avdelning på Skrindans förskola med plats för 18 
barn. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§151 

Ansökan om godkännande för Sanabil Al-Hanan AB att bedriva 
förskoleverksamhet. Dnr BUN-2013-0963 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Sanabil Al-Hanan 

AB att bedriva förskola under förutsättning att företaget följer 
miljökontorets och brandskyddsmyndighetens krav angående 
pedagogiska lokaler, inkommer med kompletteringar samt att dessa 
dokument uppfyller de krav barn- och ungdomsnämnden ställer för att 
ge godkännande till enskild huvudman att bedriva förskola, 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 2013 
med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodell: 

Grundbelopp förskola 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/ 
barn och år 

Varav er
sättning 
för lokaler 

Varav er
sättning för 
administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 124 001 kr 18 422 kr 3 720 kr 
1 -2 år t o m 25 tim per vecka 98 555 kr 18 422 kr 2 957 kr 
3-5 år över 25 tim per vecka 100 116 kr 18 422 kr 3 004 kr 
3-5 år t o m 25 tim per vecka 86 064 kr 18 422 kr 2 582 kr 
Allmän förskola 64 500 kr 18 422 kr 1 935 kr 
Momsersättning på 6 % samt strukturersättning tillkommer. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-06-04 till beslut. 

Sanabil Al-Hanan AB ansöker om godkännande för att bedriva 
förskoleverksamhet i Stenhagen. Verksamheten kommer att bestå 17 barn i 
åldrarna 1-6 år. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§152 

Avtal avseende föräldrastöd genom Triple P - till föräldrar med barn i 
åldern 0 till 5 år, samt studie "Fokus barn och föräldrar" avseende 
samband mellan förskolepersonals skattningar och framtida 
skolresultat 

Beslut 
att godkänna förslag till internavtal för avtalsperioden 1 januari 2014 till och 

med 31 december 2015, samt 

att den årliga ersättningen utgår med 1 650 000 kronor. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-06-04 till beslut. 

Nämnden föreslås att fortsätta implementeringen av Triple P (Positivt 
föräldrastöd) på Uppsalas förskolor genom att avtala med Styrelsen för vård 
och bildning att genomföra utförandet. Syftet med internavtalet är att 
fortsätta erbjuda stöd till familjer med barn inom förskoleverksamheten 
genom föräldrastödsmetoden Triple P, "Programmet för positivt 
föräldraskap". Triple P är en del av ett universellt föräldrastöd som riktar sig 
till alla föräldrar med barn i åldern 0 till 5 år inom Uppsala kommun. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§154 

Uppsala kommuns skolskjutsreglemente. Dnr BUN-2013-0998 

Beslut 

att enligt förslag fastställa Uppsala kommuns skolskjutsreglemente. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-05-17 till beslut. 
Gällande skolskjutsreglemente antogs i kommunfullmäktige den 27 
november 1995 och har sedan dess i omgångar reviderats av 
kommunstyrelsen och gatu- och trafiknämnden. Den senaste revideringen 
gjordes 2011. I Uppsala kommuns reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnderna framgår att barn- och ungdomsnämnden är ansvarig för bland 
annat grundskola och grundsärskola och att nämnden inom sitt 
verksamhetsområde är skolans styrelse. Det framgår också att gatu- och 
samhällsmiljönämnden ansvarar för planering av skolskjutsverksamhet. 
Denna ansvarsfördelning innebär att det är barn- och ungdomsnämnden 
som ansvarar för att beslut om skolskjuts fattas medan gatu- och 
samhällsmiljönämnden ansvarar för att skolskjuts kommer till stånd. Därmed 
är det barn- och ungdomsnämnden som har uppdraget att besluta om 
reglemente för skolskjuts. 

Redovisning av planerad fritids- och kulturverksamhet sommarlovet år 
2013. Dnr BUN-2013-1088 

Beslut 
att godkänna redovisning av planerad fritids- och kulturverksamhet 

sommarlovet år 2013, samt 

att delge socialnämnden för barn och unga redovisningen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-06-03 till beslut. 

Nämnden har av kontoret begärt information om planerade fritids- och 
kulturaktiviteter på sommarlovet år 2013. 

§155 
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§156 

Rapporter 

Föreligger ej 

§157 

Klagomål och synpunkter 

Beslut 

att lägga anmälda klagomål och synpunkter till handlingarna. 

Ärendet 
Pärm med till nämnden inkomna synpunkter och klagomål redovisas. 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser (för 
kännedom) 

Beslut 
att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser 

till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls inbjudningar, skrivelser och kallelser enligt lista. 

§158 
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§159 

Delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäls delegationsbeslut enligt lista. 

§160 

Protokoll 

Beslut 

att lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Anmäls protokoll från nämndsammanträde den 23 maj 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



BUN 2013-06-13, § 142 
Bilaga 1 

Särskilt yttrande i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 

Vi inom de rödgröna partierna i barn- och ungdomsnämnden håller inte med om det som står i 
den uppdragsplan som den borgerliga majoriteten antagit för år 2014-2017. 

Hade vi varit i majoritet i kommunfullmäktige och i barn- och ungdomsnämnden hade 
förutsättningar och innehåll i uppdragsplanen sett annorlunda ut. Ambitionerna hade varit 
högre. 

För en mer detaljerad beskrivning av dessa skillnader hänvisar vi t i l l våra respektive IVE-
förslag och reservationer i kommunfullmäktige. Där ser man tydligt att vi hade större 
satsningar på barn och unga, inom förskola, grundskola samt kultur och fritid. 

Några skillnader mellan det borgerliga beslutet och vårt förslag är främst: 
- V i hade kunnat satsa mer på högre kvalitet i barnomsorgen, längre öppettider, mer 

personal och mindre barngrupper samt längre vistelsetid för barn til l arbetssökande 
och studerande. 
V i hade aktivt verkat för att segregationen i skolan motverkas. 
V i hade genomfört flera åtgärder för att stärka kunskapsutvecklingen i skolan genom 
mer resurser, högra lärartäthet, mindre barngrupper och förstärkt pedagogisk 
utveckling och kvalitetsuppföljning. 

V i anser också att det nu är hög tid att avskaffa vårdnadsbidraget, något som nämnden bör ta 
initiativ t i l l . 

For-Sncialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden 
Bengt Sandblad, 2e vice ordf. 

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Peter Lööv Roos, ledamot 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 

2013-06-13, ärende 1.1 

Uppdragsplan 2014-2017 



BUN 2013-06-13, § 144 
Bilaga 2 

Särskilt yttrande i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 

Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler, utgångspunkter och 
avgränsningar 

Vi inom de rödgröna partierna i barn- och ungdomsnämnden håller inte med om allt det som 
står i förslaget t i l l strategisk försörjning av pedagogiska lokaler. 

Särskilt vill vi betona vikten av ett F-9-perspektiv på skolans organisation, vilket bör avspegla 
sig i de strategiska planerna för lokaler. Eleverna i skolan behöver en sammanhängande 
organisation för skolan, som gör att stadieövergångar underlättas och att skolans personal 
arbetar med eleverna ur ett helhetsperspektiv under hela grundskoletiden. Detta synsätt saknas 
helt i den borgerliga alliansens förslag. 

Förskolans och grundskolans lokaler bör byggas för flexibilitet och en effektiv organisation, 
med pedagogiken och barnens bästa i centrum. 

För Socu|ldemokräierna i barn- och ungdomsnämnden 
Bengt Sandblad, 2e vice ordf. 

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Peter Lööv Roos, ledamot 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 

2013-06-13, ärende 1.3 

IP 


