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§153 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

Avtal om samarbetsprojekt inom ramen för verifiering för samverkan 

§154 

Servicegarantier. Dnr BUN-2014-0872 

Beslut 
att ge kontoret i uppdrag att senast december 2014 till nämnden lämna 

förslag på servicegarantier inom förskoleverksamhet respektive vård 
och omsorg. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-05-14 till beslut. 

Samtliga uppdragsnämnder har i Inriktning Verksamhet Ekonomi (IVE) ett 
uppdrag om att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på 
lämpliga områden. Servicegarantierna ska tydliggöra tjänsterna och 
garantera en viss nivå, så att medborgarna vet vilka förväntningar de kan ha 
på verksamheten. Medborgarna ska veta vart de ska vända sig om 
kommunen inte håller det som lovas i garantin. 

Barn- och ungdomsnämnden avser att lämna förslag på servicegaranti inom 
förskoleverksamhet respektive vård och omsorg till den nämnd som ansvarar 
för dessa områden från och med den 1 januari 2015. 

(VFS) 
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§155 

Kommunrevisionen - Nämnders och styrelsers arbete med intern 
kontroll m m 2013. Dnr BUN-2014-0848 

Beslut 
att ge kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad följande uppdrag: 

I den riskbedömning som görs inför 2015 års internkontrollplan ska 
översyn om fler kontrollmoment avseende risker för oegentligheter 
införas i barn- och ungdomsnämndens internkontrollplan. 
Förslaget ska motiveras för nämnden. 
I avrapporteringen av internkontrollen vid helårsbokslut 2014 ska 
finnas en bilaga som beskriver nämndens organisation och 
ansvarsfördelning avseende internkontroll. 
I avrapporteringen av internkontrollen vid helårsbokslut 2014 ska 
finnas en bilaga som beskriver den riskanalys som låg till grund för 
internkontrollplanen. I förslaget till internkontrollplan för 2015 ska 
finnas en bilaga som beskriver den riskanalys som ligger till grund 
för internkontrollplanen samt motiveringar till alla kontrollmoment. 
I avrapporteringen av internkontrollen vid helårsbokslut 2014 ska 
finnas en bilaga som beskriver de åtgärder nämnden vidtagit för 
att säkerställa att det finns en medvetenhet om risker för och 
konsekvenser av mutor och jäv i nämnden och bland de 
tjänstemän som är anställda av nämnden. Ta fram en plan för 
dessa åtgärder och presentera dem i samband med 
avrapporteringen av internkontrollen vid delårsbokslutet per 
augusti. Åtgärderna ska motiveras. 
Revidera internkontrollplanen för 2014 och ta fram förslag på en 
riktad intern kontrollåtgärd avseende mutor och jäv anpassad för 
barn- och ungdomsnämndens verksamhet. Förslaget ska läggas 
fram för nämnden i samband med avrapporteringen av 
internkontrollen vid delårsbokslutet per augusti och kontrollen ska 
sedan ingå i avrapporteringen av internkontrollen vid 
helårsbokslut. 
Se över internkontrollplanen för 2014 avseende gemensamma IT-
system utifrån kommunstyrelsens nya riktlinjer. Resultatet av 
översynen och förslag till eventuella revideringar av 
interkontrollplanen för 2014 ska läggas fram för nämnden vid 
delårsbokslutet i augusti och kontrollerna ska sedan ingå i 
avrapporteringen av internkontrollen vid helårsbokslut. 
I de fall anmärkningar finns i avrapporteringen av internkontrollen, 
ska vid nästföljande nämndsammanträde rapporteras vilka 
åtgärder som vidtagits med anledning av bristerna. 
Undersöka varför inte samtliga revisionsrapporter 2013 togs upp 
till behandling i nämnden samt ta fram rutiner som säkerställer att 
samtliga av revisionens rapporter tas upp till behandling i nämnden 
framöver. 
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att inte vidta några åtgärder med anledning av revisionens kritik avseende 
nämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet eftersom rutin finns 
att endast ha tätare budgetuppföljning om resultatet är sämre än 
budget, samt 

att i enlighet med förslag avge yttrande över kommunrevisionens rapport 
Nämnders och styrelsers arbete med intern kontroll m m 2013 till 
Kommunrevisionen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-05-20 till beslut. 

Kommunrevisorerna härtill samtliga kommunens nämnder och styrelser 
skickat en sammanställning och bedömning av nämnders och styrelsers 
arbete med intern kontroll 2013. Sammanställning grundas på en 
genomgång av ärenden som behandlats i styrelser och nämnder enligt 
nämndprotokollen avseende 2013 och omfattar: 

Intern kontroll 
Uppföljning av åtgärder utifrån revisionens rapportering 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet 

Kommunrevisionen - Granskning av generella IT-kontroller 2013. Dnr 
BUN-2014-0631 

Beslut 
att i enlighet med förslag avge yttrande över Kommunrevisionens rapport 

Granskning av generalla IT-kontroller 2013 till Kommunrevisionen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-11 till beslut. 

Kommunrevisionen begär yttrande över vilka åtgärder som planerar vidtas 
för att komma till rätta med de problem som revisionen uppmärksammat 
genom en uppföljande granskning av generalla IT-kontroller. Granskningen 
har fokuserat på säkerheten i applikationer, operativsystem och databaser. 

Barn- och ungdomsnämnden berörs av applikationen Extens som är ett 
skoladministrativt system. 

§156 
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§157 

Studie- och arbetsbefrämjande insatser för unga vuxna med 
funktionsnedsättning, ohälsa eller i övrigt stora svårigheter att komma 
ut i studier eller arbete (SAMS). Dnr BUN-2014-0891 

att för uppdraget om SAMS utgår ersättning till Styrelsen för vård och 
bildning med 190 000 kronor under perioden 1 januari 2014 till och 
med 31 december 2014 ur nämndens budget för vård och omsorg. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-05-26 till beslut. 

Ärendet avser en förlängning av ett gemensamt uppdrag om Studie- och 
arbetsbefrämjande insatser för unga vuxna med funktionsnedsättning, 
ohälsa eller i övrigt stora svårigheter att komma ut i studier eller arbete 
(SAMS) för 2014. Sedan 2008 har ett övergripande uppdrag i samarbete 
mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN), barn- och 
ungdomsnämnden (BUN), socialnämnden för barn och unga (SBN) och 
nämnden för hälsa och omsorg (NHO) givits till Styrelsen för vård och 
bildning (SVB). Syftet med uppdraget är att förebygga och bryta utanförskap 
för målgruppen. Ersättningen för uppdraget för 2014 är en total ersättning på 
3 705 000 kr. 

Kontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden ersätter Styrelsen för vård 
och bildning med 190 000 kr under perioden 1 januari 2014 till och med 31 
december 2014 för uppdraget om SAMS. Medel finns avsatt i nämndens 
budget för 2014. 

Beslut 
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§158 

Avtal Sävja kulturcentrum. Dnr BUN-2014-0867 

Beslut 
att godkänna internavtal med Styrelsen för vård och bildning avseende 

uppdrag om Sävja kulturcentrum för perioden 1 augusti 2014 till och 
med 31 december 2015, 

att ersättning utgår med 1 311 000 kronor för perioden 1 augusti 2014 till 
och med 31 december 2014, 

att ersättning utgår med 6 744 000 kronor för perioden 1 januari 2015 till 
och med 31 december 2015, samt 

att delge kulturnämnden, socialnämnden för barn och unga och 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden nämndens beslut. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-05-23 till beslut. 

Nämnden har sedan 2012 i uppdrag av kommunfullmäktige att samordna 
uppdraget om Sävja kulturcentrum. Förslag till avtal med uppdrags
beskrivning har upprättats. Kontoret föreslår att Styrelsen för vård och 
bildning blir utförare av uppdraget. Kontoret har i planeringsprocessen 
samverkat med kulturkontoret och kontoret för samhällsutveckling. Sävja 
kulturcentrum beräknas efter byggnation vara klart i oktober 2014 och att 
lokalerna tas i anspråk för verksamhet i januari 2015. 
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§159 

Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen 
Uppsalas Elevråd 2014-2015. Dnr BUN-2012-0781 

Beslut 
att godkänna redovisning från Samarbetsorganisationen Uppsalas 

Elevråd, samt 

att nuvarande överenskommelse med Samarbetsorganisationen Uppsalas 
Elevråd förlängs för perioden 1 augusti 2014 till och med 31 juli 2015 
med en ersättning av 285 000 kronor. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-05-20 till beslut. 

Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd, härför perioden 1 augusti 2010 
till och med 31 juli 2014 en överenskommelse med barn- och 
ungdomsnämnden om verksamhetsbidrag. Genomförda aktiviteter och 
prestationer och dess resultat i relation till av nämnden godkänd 
verksamhetsbeskrivning och handlingsplan, har av organisationen 
kontinuerligt redovisats till nämnden. 

Kontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden förlänger överens
kommelsen med Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd, och att 
verksamhetsbidrag beviljas för perioden 1 augusti 2014 till och med 31 juli 
2015. 
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§160 

Verksamhetsbidrag till Studiefrämjandet i Uppsala län. Dnr BUN-2013-
0072 

Beslut 
att godkänna redovisning från Studiefrämjandet av Mötesplatsen 

Kontakten 2013, 

att bevilja Studiefrämjandet i Uppsala län 300 000 kronor för Mötesplatsen 
Kontakten 2014, samt 

att verksamhetsbidraget tas ur nämndens budget för föreningsbidrag 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-05-21 till beslut. 

Kontoret föreslår att föreningen Studiefrämjandet beviljas ett 
verksamhetsbidrag för år 2014 om 300 000 kronor för Mötesplatsen 
Kontaktens ungdomsverksamhet. 

Mötesplatsen Kontakten erhåller stöd från barn- och ungdomsnämnden och 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnde. Kontakten har under flera året 
bedrivit en integrerande verksamhet över åldersgränserna och rekryterar 
deltagare bland deras etniska föreningar som i sin tur uppmuntrar sina barn 
och ungdomar att delta och engagera sig i föreningslivet i stadsdelarna 
Valsätra/Gottsunda. Kontakten har utvecklats till att bli en mötesplats där 
deltagarna träffas, möts och utvecklas tillsammans. 

2014. 
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§161 

Särskilt Verksamhetsbidrag år 2014-2015 till föreningen Kulturparken. 
Dnr BUN-2014-0846 

Beslut 
att bevilja Kulturparken 350 000 kronor för höstterminen 2014 till och med 

vårterminen 2015 för att utveckla LABBET, en öppen och kostnadsfri 
teaterverksamhet för barn mellan 7-16 år i området Salabacke samt, 

att projektmedel från och med höstterminen 2015 beviljas efter 
delredovisning av genomförd verksamhet. 

att verksamhetsbidraget för höstterminen 2014 till och med vårterminen 
2015 tas ur nämndens budget för föreningsbidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-05-20 till beslut. 

Kontoret föreslår att föreningen Labbet erhåller ett bidrag om 
350 000 kronor, att finansieras ur nämndens budget för föreningsbidrag. 
Bidraget syftar till att erbjuda barn och unga i området Salabacke med 
omnejd möjlighet att kostnadsfritt delta i kurser i teater, musikal och 
skapande av kortfilm. 
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§162 

Särskilt Verksamhetsbidrag år 2014 till Föreningen La Softa. Dnr BUN-
2014-0855 

Beslut 
att bevilja Föreningen La Softa särskilt verksamhetsbidrag för 

sommarlovsaktiviteter år 2014 med 195 000 kronor ur nämndens 
budget för föreningsbidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-05-23 till beslut. 

Kontoret föreslår att föreningen La Softa utifrån deras ansökan erhåller ett 
särskilt verksamhetsbidrag om 195 000 kronor för att under sommaren 2014 
bedriva aktiviteter i Gottsunda i samarbete med Mötesplats Treklangen. 

La Softas målgrupp är flickor och pojkar i åldern 10-16. Föreningen är sedan 
år 1999 etablerad i Gottsunda och Valsätra och har en gedigen erfarenhet av 
att arbeta med barn och ungdomar i området. 
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§163 

Särskilt Verksamhetsbidrag år 2014 till Schysst framtid - Uppsala 
Basket. Dnr BUN-2014-0866 

Beslut 
att bevilja Uppsala Basket Schysst framtid särskilt verksamhetsbidrag för 

sommarlovsverksamhet år 2014 i Stadsparken med 250 000 kronor ur 
nämndens budget för föreningsbidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-05-21 till beslut. 

Kontoret föreslår att Uppsala Basket Schysst framtid utifrån deras ansökan 
erhåller ett särskilt verksamhetsbidrag om 250 000 kronor för att under 
sommarlovet år 2014 bedriva aktiviteter i Stadsparken tillsammans med 
bland annat Kulturhuset Grand. 

Schysst Framtid startades för tio år sedan av Uppsala Basket som ett sätt att 
nå ut till ungdomar som inte sedan tidigare varit engagerade i föreningsidrott. 
Syftet med sommarprojektet är att utöka utbudet av fritidsaktiviteter för 
ungdomarna i centrala staden och att komplettera kommunens ordinarie 
verksamhet och andra aktiviteter som sker ute i stadsdelarna. 
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§164 

Tillgång och efterfrågan 

Kontoret informerar om tillgång och efterfrågan av förskoleplatser. 

§165 

Giftfria förskolor i Uppsala kommun. Dnr BUN-2014-0873 

Beslut 
att som svar på kommunfullmäktiges uppdrag till barn- och 

ungdomsnämndematt i samverkan med miljö- och 
hälsoskyddsnämnden utreda hur arbetet för att minska exponering och 
risker med kemikalier på förskolorna i Uppsala kommun kan utvecklas^ 
till kommunstyrelsen översända utredningen Giftfria förskolor i Uppsala 
kommun - förslag till mål och åtgärder, samt 

att för egen del besluta om utredningens förslag gällande mål och 
åtgärder, som riktas till barn- och ungdomsnämnden. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-05-26 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden har fått kommunfullmäktiges uppdrag att i 
samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda hur arbete för att 
minska exponering och risker med kemikalier på förskolorna i Uppsala 
kommun skulle kunna utvecklas. Både nationella och kommunala mål har 
varit styrande i utredningen. Utredningen går längre än fullmäktiges uppdrag 
och föreslår mål och åtgärder för att förebygga och minska barns exponering 
av kemikalier, hormonstörande och allergiframkallande ämnen i förskolorna. 
Ansvariga för genomförandet nämns också. Förslagen till åtgärder rör 
områdena kunskap och kommunikation, inventering och utsortering, 
upphandling, inköp och byggande samt uppföljning och tillsyn. Nämnden 
föreslås godkänna utredningen. För egen del beslutar nämnden om de mål 
och åtgärder, som ligger inom nämndens verksamhetsansvar. Övriga mål 
och åtgärder föreslås kommunstyrelsen hantera inom ramen för arbetet med 
redan beslutade styrdokumenten. 
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§166 

Ansökan från Idak Invest AB om godkännande och beviljande av bidrag 
för förskoleverksamhet i Balingsta. Dnr BUN-2014-0917 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Idak Invest AB 

att bedriva förskola och fritidshem i Balingsta under förutsättning att 
företaget följer miljökontorets och brandskyddsmyndighetens krav 
angående pedagogiska lokaler, inkommer med de kompletteringar 
som framgår av ansökningshandlingarna samt att dessa dokument 
uppfyller de krav barn- och ungdomsnämnden ställer för godkännande 
till enskild huvudman att bedriva förskola och fritidshem, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § i skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 
2014 med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodell 

Grundbelopp annan 
pedagogisk omsorg 
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 130 629 kr 18 353 kr 3 919 kr 
1 -2 år tom 25 tim per vecka 103 823 kr 18 353 kr 3 115 kr 
3-5 år över 25 tim per vecka 105 467 kr 18 353 kr 3 164 kr 
3-5 år tom 25 tim per vecka 90 664 kr 18 353 kr 2 720 kr 
Allmän förskola 67 948 kr 18 353 kr 2 038 kr 

Momsersättning på 6 % samt strukturersättning tillkommer. 

Reservationer 

Karolin Lundström (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-06-04 till beslut. 
Idak Invest AB driver idag två förskolor, Björkens förskola i Uppsala och 
Solrosens förskola i Örsundsbro. Styrelsen för vård och bildning driver idag 
Balingsta förskola och har för avsikt att avsluta sin verksamhet i Balingsta i 
augusti 2014. Idak Invest AB ansöker härmed om godkännande för att 
fortsätta driva Balingsta förskola. Alla barn kommer att erbjudas fortsatt plats 
och personalen kommer att erbjudas fortsatt arbete på Balingsta förskola. 

Yrkanden 

Karolin Lundström (V) yrkar avslag på ansökan. 

Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Karolin Lundströms (V) yrkande mot eget 
och finner bifall till eget yrkande. 
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§167 

Avtal om samarbetsprojekt inom ramen för verifiering för samverkan 
(VFS) avseende Att styra och leda skola - ett lokalt perspektiv 

Beslut 
att godkänna Avtal om samarbetsprojekt inom ramen för verifiering för 

samverkan (VFS) avseende Att styra och leda skola - ett lokalt 
perspektiv med Uppsala universitet. 

Ärendet 
Cecilia Forss (M) föreslår att barn- och ungdomsnämnden, tillsammans med 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, tecknar avtal med Uppsala 
universitet om samarbetsprojekt inom ramen för verifiering för samverkan 
(VFS) avseende Att styra och leda skola - ett lokalt perspektiv. Avtalet gäller 
till och med 31 mars 2015. 

§168 

Rapporter 

Beslut 
att uppdra till kontoret att till under 2014 presentera förslag på arbetet och 

implementering av barnrättsperspektivet i nämndens arbete. 

Ärendet 
Karolin Lundström (V) informerar om konferens med anledning av 
Barnkonventionen 25 år. Konferensens innehåll var bland annat 
barnrättsperspektivet. Föreslås att nämnden aktivt ska arbeta med 
barnrättsperspektivet. 
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§169 

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 arvode utgår för deltagande vid Triple P - Kick off den 30 och 31 

augusti 2014, samt 

att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser 
till handlingarna. 

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

Föreslås att arvode utgår för deltagande vid Triple P - Kick off den 30 och 
31 augusti 2014. 

§171 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäls inkomna delegationsbeslut. 

§170 
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§172 

Anmälan av protokoll 

Beslut 
att lägga anmält protokoll från nämndsammanträde den 20 maj 2014 till 

handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls protokoll från nämndsammanträde den 20 maj 2014. 
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