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Uppsala 
• • K O M M U N U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Övriga 
deltagare: 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

Utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 13.30-17.15 

Reidar Andersson (M) 
Emelie Ödén (MP) 
Kajsa Ragnarsson (V) 
Anna Johansson (C) 
Felicia Lundqvist (KD) 

Caroline Andersson (S), ordf Ersättare: 
Linda Eskilsson (MP), 1 :e vice ordf 
Marta Obminska (M), 2:e vice ordf 
Mattias Kristenson (S) 
Gunilla Oltner (S) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Agneta Boström (S) 
Madeleine Andersson (M) 
Gabriella Lange (M) 
Mohammed Tahir (MP) 
Sverker Åslund (V) 
Anna Manell (FP) 
Kenny Jonsson (C) 
Pär Sehlstedt (SD) 
Martin Wisell (KD) 

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör och handläggande tjänstemän 

Justerare: Marta Obminska (M) Paragrafer: 44-81 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Utbildningsförvaltningen, 2105-04-01 

Caroline Andersson, ordförande Marta Obminska, justerare 

X.^ . ! fy+V. . ^ ^ S . ^ . k 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Utbildningsnämnden 

2015-03-25 

2015-04-02 Sista dag för överklagande: 201 5-04-23 
Datum för anslags nedtagande: 2015-04-24 

Förvaringsplats Utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12 
för protokollet: 

Underskrift: kx k+^M^fXifyL. 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§44 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
att Marta Obminska (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 

1 april 2015. 

Ärendet 
Marta Obminska (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 1 april 
2015. 

§45 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

Ärende 7 flyttar t i l l 2.1 
Yttrande angående ansökan om utöloiing av befintlig grundskola och fritidshem vid Raoul 
Wallenbergskolan i Uppsala 
Rapport - Programråd Bolandsskolan 
Rapport - Fortbildningsdag ANDT 
Taxivärdar 
Särskild partiaktivitet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Lfy/i\ - Lp 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§46 

Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom utbildningsnämnden 

Beslut 
att t i l l utbildningsdirektören fördela arbetsmiljöuppgifter utifrån kommunstyrelsens riktlinjer och 

kommunledningskontorets antagna princip/mall, och 

att ge utbildningsdirektören rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter så långt ut i organisationen att ett 
aktivt förebyggande arbetsmiljöarbetet kan bedrivas ute på de enskilda arbetsplatserna och att 
tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med uppgifterna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-03-05. 

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder 
som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Med 
arbetsmiljöansvar avses en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att ta bort eller minska 
riskerna för ohälsa och olycksfall samt för att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 

De förtroendevalda inom varje nämnd ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. En viktig uppgift är att 
se till att chefer får väldefinierade uppdrag med tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och 
kompetens för att kunna bedriva en bra verksamhet med tillfredsställande arbetsmiljövillkor. En 
annan viktig uppgift för de förtroendevalda är att regelbundet följa upp hur arbetsmiljöarbetet 
fungerar och att vidta åtgärder om så behövs. 

Fördelning och mall av arbetsmiljöuppgifter har utarbetats i syfte att konkretisera 
arbetsmiljöansvaret och hur det ska fördelas i den kommunala organisationen. Mallen som 
utarbetats av kommunledningskontoret ligger till grund för nämndens beslut. 

Justerandes sign 

k2 
Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§47 

Verksamhetsplan 2015. Dnr UBN-2015-0753 

Beslut 

att anta förslag till verksamhetsplan för 2015, och 

att överlämna planen til l kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Marta Obminska (M), Madeleine Andersson (M), Gabriella Lange (M), Anna Manell (FP), Kenny 
Jonsson (C) och Martin Wisell (KD) reserverar sig enligt bilaga 1. 
Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-03-18. 

Utbildningsnämndens verksamhetsplan visar på nämndens prioriteringar för att säkerställa att 
kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Inriktning Verksamhet Ekonomi (IVE) 2015-
2018 förverkligas. Nämndens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag ti l l nämndens förvaltning 
att omsätta den i praktiken. Verksamhetsplanen har kompletterats med en plan för den egna regins 
genomförande. 

Yrkanden 

Marta Obminska (M) yrkar avslag på föreslagen Verksamhetsplan för år 2015. 

Caroline Andersson (S) yrkar bifall t i l l förslagen Verksamhetsplan för år 2015 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Marta Obminskas (M) yrkande mot eget och finner bifall till 
eget yrkande. 

Justerandes sign 

HA-
Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§48 

Budget 2015. Dnr UBN-2015-0829 

Beslut 
att godkänna budget för år 2015, 

att uppdra til l förvaltningen att återkomma med förslag ti l l åtgärdsplan för att få en ekonomi i 
balans inom kommunal gymnasieskola senast år 2018, samt 

att överlämna budget för år 2015 til l kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Marta Obminska (M), Madeleine Andersson (M), Gabriella Lange (M), Anna Manell (FP), Kenny 
Jonsson (C) och Martin Wisell (KD) reserverar sig enligt bilaga 2. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-03-24. 

Utbildningsnämndens budget utgår från kommunfullmäktiges ekonomiska ramar, 
verksamhetsinriktning och inriktningsmål (IVE). Kommunfullmäktige fattade beslut om IVE 2015-
2018 i december 2014. Nämnden erhåller kommunbidrag per verksamhet från kommunfullmäktige 
för att finansiera sin verksamhet. Utöver kommunbidrag erhåller nämnden föräldraavgifter för 
förskola och fritidshem, interkommunala intäkter och vissa statsbidrag för sin finansiering. 

Yrkanden 

Marta Obminska (M) yrkar avslag på föreslagen Budget för år 2015. 

Caroline Andersson (S) yrkar bifall till förslagen Budget för år 2015 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Marta Obminskas (M) yrkande mot eget och finner bifall till 
eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande 



6(23) 

U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§49 

Intern kontrollplan för utbildningsnämnden 2015. Dnr UBN-2015-0989 

Beslut 

att anta intern kontrollplan för år 2015 samt att överlämna den ti l l kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskri velse 2015-03-18. 
Förslaget till internkontrollplan för år 2015 grundar sig på verksamhetsplanen och den 
riskbedömning som gjorts av förvaltningsledningen. Av de risker som lyfts fram i riskregistret har 
några utifrån riskvärde och befintliga åtgärder bedömts viktiga att ingå i intern kontrollplanen. Den 
risk som bedömts vara den största utifrån kvalitets säkring och ekonomi i balans är risken för 
oförutsedda händelser, hinder för genomförande när det gäller gymnasieskolans utvecklings-
/omställningsplan. Övriga processer/rutiner som föreslås granskas är löneprocessen och den 
lokalstrategiska processen. Utöver det föreslås att även attest av löner och rekvirering av riktade 
statsbidrag ingår i intern kontrollplanen. Rapportering til l utbildningsdirektören föreslås per tertial 
respektive delår. Rapportering sker till nämnden vid delårsbokslut per augusti och nämnden i 
december. 

§50 

Delegations- och arbetsordning. Dnr UBN-2015-1107 

Beslut 
att i enlighet med föreslagna revideringar anta utbildningsnämndens delegations- och 

arbetsordning. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-03-05. 

Utbildningsnämnden den 15 januari 2015, § 8, beslutade om delegations- och arbetsordning. 

De föreslagna revideringarna avser delegater. Förvaltningen gör muntligt rättelse vad avser punkt 
5.5.9. Inom förvaltningen pågår en översyn av nämndens delegationsordning. Syftet är att få en 
tydlighet kring delegationer och delegater. 

Justerandes sign 

0 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• • K O M M U N 

U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§51 

Hypergene för förtroendevalda 

Ärendet tas upp vid kommande nämndsammanträde. 

§52 

Lokalstrategisk planering pedagogiska lokaler 

Förvaltningen redogör för det lokalstrategiska arbetet och dess utmaningar. Kommunstyrelsens 
beslut den 4 februari 2015 datum ligger t i l l grund. 

§53 

Mattelyft och läslyft 

Förvaltningen informerar om det pågående mattelyftet "Matematik Pisa 2015". Läslyftet startar 
hösten 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§54 

Ansökan om överföring av godkännande till ny huvudman för Löfteslandets förskola. Dnr 
UBN-2015-0412 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna LOKS som huvudman för 

Löfteslandets förskola, och 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen (2010:800) bevilja bidrag utifrån budget år 2015 med 
fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodellen. 

Grundbelopp förskola 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/barn 
och år 

Varav ersättning 
för lokaler 

Varav ersättning 
för administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 132 066 kronor 19 642 kronor 3 962 kronor 
1-2 år tom 25 tim per vecka 104 965 kronor 19 642 kronor 3 149 kronor 
3-5 år över 25 tim per vecka 106 627 kronor 19 642 kronor 3 199 kronor 
3-5 år tom 25 tim per vecka 91 661 kronor 19 642 kronor 2 750 kronor 
Allmän förskola 68 695 kronor 19 642 kronor 2 061 kronor 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-01-21. 

Huvudmannen Stiftelsen Livets ord, bibelcenter och förlag har den 16 januari kommit in med 
ansökan om att få överlåta huvudmannaskapet för Löfteslandets förskola från Stiftelsen Livets ord, 
bibelcenter och förlag ti l l det av stiftelsen helägda bolaget LOKS AB. Detta kommer i praktiken 
inte att innebära någon skillnad för hur verksamheten bedrivs. Verksamheten ska bedrivas på 
adressen Björkgatan 21 i Uppsala med ett maximalt antal barn om 45 samt i enlighet med gällande 
författningar och kommunala riktlinjer. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§55 

Nytt företagsnamn för huvudman - Kidz education Vreta AB. Dnr UBN-2015-02-02 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Kidz education Vreta AB som 

huvudman för Vreta näs förskola, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen (2010:800) bevilja bidrag utifrån budget år 2015 med 
fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodellen. 

Grundbelopp förskola 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/barn 
och år 

Varav ersättning 
för lokaler 

Varav ersättning 
för administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 132 066 kronor 19 642 kronor 3 962 kronor 
1-2 år tom 25 tim per vecka 104 965 kronor 19 642 kronor 3 149 kronor 
3-5 år över 25 tim per vecka 106 627 kronor 19 642 kronor 3 199 kronor 
3-5 år tom 25 tim per vecka 91 661 kronor 19 642 kronor 2 750 kronor 
Allmän förskola 68 695 kronor 19 642 kronor 2 061 kronor 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-02-02. 

Huvudmannen Förskola i Vreta AB har den 20 januari kommit in med ansökan om att få byta 
företagsnamn för Vreta näs förskola ti l l bolaget Kidz education Vreta AB. Detta kommer i 
praktiken inte att innebära någon skillnad för hur verksamheten bedrivs. Verksamheten ska bedrivas 
på samma adress i Uppsala för cirka 56 barn samt i enlighet med gällande författningar och 
kommunala riktlinjer. 

Justerandes sign A Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§56 

Nytt företagsnamn för huvudman - Kidz education Malma backe AB. Dnr UBN-2015-0443 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Kidz education Malma backe AB som 

huvudman för Malma backe förskola, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen (2010:800) bevilja bidrag utifrån budget år 2015 med 
fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodellen. 

Grundbelopp förskola 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/barn 
och år 

Varav ersättning 
för lokaler 

Varav ersättning 
för administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 132 066 kronor 19 642 kronor 3 962 kronor 
1-2 år tom 25 tim per vecka 104 965 kronor 19 642 kronor 3 149 kronor 
3-5 år över 25 tim per vecka 106 627 kronor 19 642 kronor 3 199 kronor 
3-5 år tom 25 tim per vecka 91 661 kronor 19 642 kronor 2 750 kronor 
Allmän förskola 68 695 kronor 19 642 kronor 2 061 kronor 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskri velse 2015-02-02. 

Huvudmannen Förskola i Malma backe AB har den 20 januari kommit in med ansökan om att få 
byta företagsnamn för Malma backe förskola ti l l bolaget Kidz education Malma backe AB. Detta 
kommer i praktiken inte att innebära någon skillnad för hur verksamheten bedrivs. Verksamheten 
ska bedrivas på samma adress i Uppsala för cirka 32 barn samt i enlighet med gällande författningar 
och kommunala riktlinjer. 

Justerandes sign 

10 
Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§57 

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel 
ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH ). Dnr UBN-2015-0636 

Beslut 

att lämna yttrande ti l l utbildningsdepartementet enligt förslag 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-02-25. 
Inom regeringskansliet bereds för närvarande frågan om ändrade regler för ämneslärarutbildning. 
Utbildningsdepartementet vil l ha synpunkter på förslagen i promemorian från Uppsala kommun 
som är remissinstans. 

Det finns ett behov av en lärarutbildning för årskurserna 7-9.1 förslaget ti l l yttrande ges stöd till 
utredningens förslag om en mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i 
grundskolans årskurser 7-9 samt ti l l följdändringarna i förordningen om kompletterande pedagogisk 
utbildning. 

Justerandes sign 

0 
Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§58 

Särskilt samverkansavtal med Lapplands Gymnasium för nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). Dnr UBN-2015-0929 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att teckna samverkans avtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) med Lapplands 
Gymnasium enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-03-18. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NIU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

§59 

Särskilt samverkansavtal med Västerås kommun för nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIU). Dnr UBN-2015-0825 

Beslut 
att teckna samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), alpint med 

Västerås kommun enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-02-16. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NIU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

Utdragsbestyrkande 



13(23) 

U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§60 

Särskilt samverkansavtal med Värmdö kommun för nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIU). Dnr UBN-2015-0600 

Beslut 
att teckna samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), golf och bandy med 

Värmdö kommun enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskri velse 2015-03-17. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NIU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

§61 

Särskilt samverkansavtal med Vaxholms kommun för nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIU). Dnr UBN-2015-0826 

Beslut 
att teckna samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), alpint med 

Vaxholms kommun enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-02-16. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NIU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

Justerandes sign ^ Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§62 

Särskilt samverkansavtal med Kungsbacka kommun för nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIU). Dnr UBN-2015-0841 

Beslut 
att teckna samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) med Kungsbacka 

kommun enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-03-18. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NIU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

§63 

Särskilt samverkansavtal med Ljusdals kommun för nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIU). Dnr UBN-2015-0822 

Beslut 
att teckna samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), alpint med Ljusdals 
kommun enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-02-14. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NIU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§64 

Särskilt samverkansavtal med Västerbergslagens utbildningscentrum för nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). Dnr UBN-2015-0824 

Beslut 
att tecloia samverkans avtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), alpint med 

Västerbergslagens utbildningscentrum enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-02-14. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NIU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

§65 

Särskilt samverkansavtal med Borås Stad för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Dnr 
UBN-2015-0936 

Beslut 
att tecloia samverkans avtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), fotboll med Borås Stad 

enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-02-24. 

Två elever skrivna i Uppsala kommun har sökt nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), fotboll i 
Borås Stad. Samverkansavtalet gäller endast för antagning läsåret 2015/2016 och löper under 
elevernas utbildningstid. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§66 

Särskilt samverkansavtal med Falköpings kommun för nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIU). Dnr UBN-2015-0823 

Beslut 
att teckna samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), alpin med Falköpings 

kommun enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-02-16. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NIU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

§67 

Särskilt samverkansavtal med Karlstads kommun för nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIU). Dnr UBN-2015-0827 

Beslut 
att teckna samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), innebandy med 

Karlstads kommun enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-02-14. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NIU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

Justerandes sign r Utdragsbestyrkande 
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§68 

Särskilt samverkansavtal med Jönköpings kommun för nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIU). Dnr UBN-2015-0601 

Beslut 
att tecloia samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) med Jönköpings 

kommun enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-03-18. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NIU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

Särskilt samverkansavtal med Ovanåkers kommun för nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIU). Dnr UBN-2015-0651 

Beslut 
att tecloia samverkans avtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) med Ovanåkers 

kommun enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-03-18. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NIU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

§69 
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Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§70 

Särskilt samverkansavtal med Sigtuna kommun för nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIU). Dnr UBN-2015-0564 

Beslut 
att tecloia samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) med Sigtuna kommun 

enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-01-16. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NIU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

Yttrande angående ansökan om utökning av befintlig grundskola och fritidshem vid Raoul 
Wallenbergskolan i Uppsala. Dnr UBN-2015-0913 

Beslut 
att delegera till arbetsutskottet den 13 april 2015 att avge yttrande angående ansökan om utökning 

av befintlig grundskola och fritidshem vid Raoul Wallenbergskolan i Uppsala. 

Ärendet 
Skolinspektionen har i rubricerad remiss hemställt om utbildningsnämndens yttrande senast den 
13 april 2015. Därför föreslås att nämnden delegerar ti l l arbetsutskottet den 13 april 2015 att avge 
yttrande. 

§71 
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Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§72 

Förskolans kvalitetsrapport 2014. Dnr UBN-2015-1016 

Beslut 

att lägga förskolans kvalitetsrapport ti l l handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-03-02. 
Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen 
för utbildningen 
• Varje huvudman ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 

utveckla verksamheten 
• Förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs 
• För båda nivåerna gäller att personalen ges kompetensutveckling och har nödvändiga insikter i 

de föreskrifter som gäller. 
• Huvudmannen är ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen och den som ska se till att 

det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och 
likvärdighet. 

• Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras så att dokumentationen är tillräcklig för att 
ligga till grund för analys och beslut på såväl enhetsnivå som övergripande nivå för 
prioriteringar av utvecklingsinsatser. 

I enlighet med uppdraget sammanställer den kommunala förskolan resultatet av sitt systematiska 
kvalitetsarbete i en årlig rapport. Rapporten grundar sig på förskolechefernas systematiska 
kvalitetsarbete på enhetsnivå och övergripande förutsättningar. Den innehåller uppföljning av 
resultat och måluppfyllelse, analys och bedömning av måluppfyllelse i förhållande till givna 
förutsättningar samt för hela förskolan gemensamma utvecklingsområden. 

Viktiga verktyg i uppföljningen är Qualis kvalitetssäkringssystem, som används av alla förskolor, 
och pedagogisk dokumentation/reflektion för att följa och synliggöra varje barns lärande relaterat 
till verksamhetens innehåll och arbetssätt. 

Justerandes sign 
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§73 

Djupanalys förskolans chefsorganisation utifrån kommunrevisionens granskning. Dnr UBN-
2015-0093 

Beslut 
att i enlighet med förvaltningens förslag nedan genomföra en djupanalys av förskolans 

ledningsfunktion. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-03-18. 

Vid sammanträde den 11 februari 2015, § 26, beslutade nämnden att följa kommunrevisionens 
rekommendation om att göra en djupare analys av ledningsfunktionen i förskolan. 
Syftet är att bidra t i l l att skapa en ändamålsenlig och effektiv ledningsorganisation utifrån 
förskolans uppdrag. 

§74 

Upphandling av ny lärplattform för Uppsalas kommunägda grund- och grundsärskolor. Dnr 
UBN-2015-1009 

Beslut 
att uppdra åt utbildningsförvaltningen att upphandla ny lärplattform för Uppsalas kommunägda 

grund- och särskolor. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskri velse 2015-02-05. 

Uppsalas kommunägda grund- och grundsärskolor har i dagsläget en gemensam lärplattform 
(Edwise) med stöd för elevdokumentation. 

Det nuvarande avtalet tecknades 2002, och en ny upphandling behöver därför nu genomföras för att 
uppfylla LOU. Den nuvarande lösningen uppfyller inte heller verksamhetens behov av IT-stöd 
utifrån de lagändringar i skollagen som trädde i kraft den 19 november 2013. 

Den nya lösningen ska upphandlas som en tjänst och vara så flexibel att den möjliggör fortsatt 
utveckling av skolans IT-miljö. Upphandlingen avser funktioner utifrån skollagens krav på 
dokumentation och bedömning. 
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§75 

Rapport - Programråd Bolandsskolan 

Kenny Jonsson (C) informerar från programråd Bolandsskolan. Vid samråden informeras om 
programmens innehåll och där ges utrymme för diskussioner. 

§76 

Rapport - Fortbildningsdag om ANDT 

Martin Wisell (KD) informerar om sitt deltagande i fortbildningsdag om ANDT den 17 mars 2015. 

Taxivärdar 

Marta Obminska (M) frågar om indragning av taxivärdar mellan hem och skola för elever med 
funktionsnedsättning. 

Respektive ansökan om taxivärd handläggs av förvaltningen. Det finns inte ett generellt beslut som 
medger rätt t i l l taxivärd för elever med funktionsnedsättning. 

§77 
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§78 

Särskilt partiaktivitet 

Caroline Andersson (S) anmäler särskild partiaktivitet för S-gruppen. 

§79 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag m m 

Beslut 

att lägga inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag/domar m m ti l l handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls inkomna inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag/domar m m: 
• Inbjudan från Region Gävleborg "Nyanlända elever - mottagande och skolgång" den 12 maj 

• Kommunrevisionen "Genomgång av kommunens visselblåsarsystem" 
• För kännedom "Åtgärder för att lyfta yrkesprogrammens status" 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i Mål nr 5414-14 
• Protokollsutdrag med handling från arbetsmarknadsnämnden 2015-02-26, § 36 
• Protokoll från facklig samverkan den 18 mars 2015 

§80 

Delegationsbeslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut ti l l protokollet. 

Ärendet 
Delegationsbeslut tagna från och med augusti 2014 til l med 25 mars 2015 anmäls till nämnden. 

2015 
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§81 

Anmälan av nämndens protokoll samt utskottsprotokoll 

Beslut 

att lägga anmälda protokoll t i l l handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande protokoll: 
• Protokoll från arbetsutskottet den 4 februari 2015 
• Protokoll från grundskoleutskottet den 12 mars 2015 
• Protokoll från gymnasieutskottet den 12 mars 2015 
• Protokoll från arbetsutskottet den 12 mars 2015 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 47, Bilaga 1 

Ärende 3 
Verksamhetsplan 2015 

Reservation 
M, FP, C och KD 

Läroplanen anger de nationella målen. Alliansen i Uppsala kommun vill framhålla 
kunskapsmålens betydelse, vilket kräver en verksamhet med hög pedagogisk kvalitet, oavsett 
vem som driver verksamheten. Valfrihet ska gälla vid val av skola. Lärandet ska präglas av ett 
kreativt och uppmuntrande förhållningssätt och anpassas till varje elevs förutsättningar att nå 
målen. Arbetsmiljön ska kännetecknas av glädje och trygghet som skapar trivsel och stärker 
självkänslan. Elever och föräldrar ska ha god insyn i skolans verksamhet som möjlighet till 
inflytande. 

Förskolan utgör en grund för att lyckas i skolan. I det arbetet är satsningar på förskolor av hög 
kvalitet centralt, liksom att alla barn erbjuds plats i förskolan. Störst betydelse för kvaliteten i 
förskolan har personalens utbildning och kompetens. 

Vi anser att Socialdemokratemas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag för uppföljning av 
skolans verksamhet, mål, kvalitet och resultat är bristfälligt. Vi vill, som den tidigare 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden enigt beslutade och påbörjade, fortsätta att följa upp 
och utvärdera verksamheten med de resultatindikatorer som Sveriges Kommuner och Landsting 
tillämpar i sina Öppna jämförelser. I övrigt är vi oroade över att exempelvis genomförandet av 
entreprenöriellt lärande och entreprenörskap tycks ha saktats ner. Frågan har långsiktig 
betydelse för Uppsalas och regionens utveckling och föreskrivs av såväl skollag som läroplaner. 
En tydlig kunskapsfokus är grundläggande för Alliansen. Skolorna ska arbeta för att alla elever 
ska klara åtminstone godkända betyg, allt annat är en för låg ambitionsnivå. Varje elev ska 
mötas utifrån sina förutsättningar, behov och ges möjlighet att nå sin fulla potential. Elever som 
är i behov av särskilt stöd ska få rätt stöd i tid. Även trygghet och trivsel är förutsättningar för en 
god kunskapsutveckling och varje skola har skyldighet att arbeta förebyggande och att ingripa 
mot trakasserier och kränkningar. 

Goda kunskapsresultat kräver att lärarna har möjlighet att ägna sig mer åt pedagogik och mindre 
åt administration. Vi vill att pedagogisk skicklighet och erfarenhet ska ge högre lön och att fler 
karriärtjänster ska inrättas. För att fler ska vilja arbeta som lärare måste vi göra läraryrket till ett 
yrke med karriärs- och utvecklingsmöjligheter. Med hänsyn till de mindre goda resultat som nås 
idag, det gäller särskilt gymnasieskolan, anser vi att det är nödvändigt att satsa fortlöpande på 
kompetensutveckling för lärare och skolledningar. 

Vidare vill vi se ett ökat självstyre för skolorna och mindre detaljreglering. Ökat ansvar för 
skolledning och lärare med flera stärker förutsättningarna att höja den pedagogiska 
verksamhetens kvalitet och nå bättre resultat. 

AUiAliN 
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Verksamhetsplanen bygger på Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets 
Inriktning, verksamhet och ekonomi (IVE). Alliansen hade ett eget förslag till IVE och vi har 
tidigare reserverat oss till förmån för detta. Vi anser att det är rimligt att som en konsekvens av 
vår politiska inriktning och tidigare reservation också reservera oss mot Socialdemokraternas, 
Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan. 

Vi yrkar avslag på förslaget och reserverar oss emot att utfallet blev bifall. 

Marta Obminska (M) 

Anna Manell (FP) 

Kenny Jonsson (C) 

Martin Wisell (KD) 
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§ 48, Bilaga 2 

Ärende 4 

Budget år 2015 

Reservation 
M, FP, C och KD 

Budgetprocessen i utbildningsnämnden har haft mycket stora brister och den budget som är 
resultatet är inte transparent. Detta är mycket allvarligt, speciellt för en budget som omfattar 
drygt 4 miljarder kronor och direkt påverkar skolan, dess elever och personal. 

Budgeten för utbildningsnämnden och skolorna i Uppsala kommun år 2015 antogs nästan tre 
månader in på året. Vi känner till att vår nämnd är en sammanslagning av två nämnder och en 
styrelse, men en budget är ett fundamentalt styrdokument och grunden till allt fortsatt arbete. 
Den utgör den garanti som finns för att medel ska fördelas rättvist mellan olika verksamheter 
och för att alla barn ska kunna garanteras den utbildning och det stöd som de har rätt till. Att en 
budget på drygt 4 miljarder kronor delas ut med ändringar vid samma nämndsammanträde som 
beslut ska tas på är odemokratiskt och rättsosäkert. Vi redogjorde dessutom för vår kritik på 
sammanträdet med arbetsutskottet en vecka före nämndsammanträdet. Budgeten måste kunna 
granskas av oppositionen, det är vår skyldighet som folkvalda i opposition. När 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet budgeterar stora kostnader under posterna 
Övrigt och inte inkluderar utgifter i budgetberäkningarna innebär det att de inte tillåter en sådan 
genomlysning och dokumentet blir en ostadig grund för fortsatt arbete. 

Det är problematiskt att vi genom denna budget inte kan garantera att stödet för elever med 
särskilda behov blir åtminstone detsamma som förut utan istället bedömer att detta stöd riskerar 
att minskas. Tilläggsbeloppet för elever i grundskolan halveras i budgeten för år 2015 jämfört 
med budgeten och bokslutet för år 2014. Denna minskning förklaras av Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet med att kommunala skolor stod för 4 500 tkr av tilläggsbeloppet 
år 2014, fastän kommunala skolor slutade tilldelas tilläggsbelopp från samma pott året innan. Vi 
har, efter genomgångar av beslut av samt budget och bokslut för den tidigare barn- och 
ungdomsnämnden, svårt att hitta belägg för den förklaringen. De 7 500 tkr i barn- och 
ungdomsnämndens budget för år 2014 var avsedda för tilläggsbelopp för barn med särskilda 
behov som gick i friskolor. 

Tilläggsbeloppet för gymnasieskolan är helt borttaget ur budgetberäkningen. I brödtexten 
skriver Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att tilläggsbeloppet för gymnasiet 
uppgår till 1 000 tkr vilket är mer än en halvering jämfört med 2 250 tkr i bokslutet för år 2014. 
När en post endast presenteras i brödtexten är det omöjligt att veta varifrån Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet tänker ta pengarna och huruvida det ens finns pengar att 
använda. Vi anser att detta är mycket bekymmersamt. 

Budgeten för grundsärskolan saknar helt buffert för ökat stödbehov hos eleverna eller reserv för 
ökat elevantal, trots att prognoser räknar med ökande antal elever. Ökningen av ersättningarna 
för år 2015 täcker inte kostnadsökningarna vilket drabbar eleverna. Budgeten ger inte heller 
utrymme för ökningen av tilläggsbeloppen som beslutades av Moderaterna, Folkpartiet, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna under år 2014. 
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Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att varje elev ska mötas 
utifrån sina egna behov. Alla elever har rätt till likvärdiga förutsättningar samt till det stöd som 
de behöver för att nå kunskapsmålen och sin fulla potential. Även familjer som har barn med 
funktionsnedsättning ska få avgöra vilken grund- och gymnasieskola som passar deras barn 
bäst, oavsett om det är en kommunal skola eller friskola. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna skulle vilja att det särskilda stödet vore knutet till barnet. Vi kommer 
fortsätta att arbeta för att säkerställa att elever får stöd för att nå kunskapsmålen och sin fulla 
potential och att detta följs upp. 

Budgeten för utbildningsnämnden bygger på Socialdemokratemas, Miljöpartiets och 
Vänsterpartiets IVE. Alliansen hade ett eget förslag till IVE och vi har tidigare reserverat oss till 
förmån för detta. Om Alliansens budgetförslag vunnit gehör i kommunfullmäktige hade 
nämnden haft ytterligare 32 miljoner kronor att disponera. Då kommunfullmäktige bifallit 
Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets budgetförslag, avstår vi från att lägga ett 
eget budgetförslag i nämnden då vi inte kan stå för den ekonomiska ram som 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har satt. 

Hade nämnden disponerat det högre belopp som Alliansen har föreslagit, hade medel 
prioriterats bland annat för att garantera stödet till barn med särskilda behov, att minska 
barngrupperna inom förskolan och för att säkra kvalitet och omfattning inom öppen förskola. 

Vi yrkar avslag på förslaget och reserverar oss emot att utfallet blev bifall. 

Marta Obminska (M) 

Anna Manell (FP) 

Kenny Jonsson (C) 

Martin Wisell (KD) 


