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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

Plats och tid: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala id. 15:00 

Beslutande: Helena Hedman Skoglund (L), Ersättare: 
ordförande 
Ulrik Wärnsberg (S), 1:e vice 
ordförande 
Jonas Segersam (KB), 2:e vice 
ordförande 
Hanna Victoria Mörck (V), 3:e 
vice ordförande 
Susanne Engström (NEP) 
Agneta Boström (S) 
Dima Sarsour (S) §35 -63 
Asal Gohari (S) §§35 - 63 
Christopher Lagerqvist (M) 
Daniel Rogozinski (V) 
011e Romlin (C) 
Linnea Bjuhr (SD)  

Lennart Köhler (NEP) 
Oscar Matti (L), tjänstgörande §34 
Johan Adler (L) 
Petri Lähteenmäki (S), 
tjänstgörande § 34 
Henry Montgomery (S), 
tjänstgörande §§ 34 -63 
Gabriella Lange (M), 
tjänstgörande §§ 34- 51 
Lage Hedin (M), tjänstgörande 
Celicia Widell (KD) 
Emma van Aller (V) 
Anna Johansson (C), tjänstgörande 
§§ 52-63 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Katarina Håkansson, koordinator 
Annbritt Öqvist, chef systemstöd §§ 34-54 
Erik Oj ala, chef kommunal förskola §§ 41 — 54 
Ingela Hamlin, chef kommunal grundskola, §§ 41 - 63 
Birgitta Najafi, ekonomichef §§ 34-54 
Magdalena Casteryd, informationsansvarig 
Jesper Djupström, avdelningschef 
Elisa Eriksson, representant Lärarförbundet 
Christina Stenhammar, verksamhetschef §§34-54 
Outi Ceder, enhetschef, §§ 34 - 54 
Märit Guineriusson, enhetschef, §§ 34-54 
Andrea Nerenberg, representant Lärarnas riksförbund 
Giggi Thomson, chef för individstöd, §§ 34 - 54 

Jonas Segersam (KD) Paragrafer: 34 - 63 



Justerandes sign 

up111919 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

2 (45) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§ 34 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

Christopher Lagerqvist (M), Gabriella Lange (M), Lage Hedin (M), 011e Romlin (C) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande angående datumet för dagens 
nämndsammanträden. 

Särskilt yttrande 
Christopher Lagerqvist (M), Gabriella Lange (M) och Lage Hedin (M), 011e Romlin (C) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Vid dagens sammanträde stod datumet 27/3 överst på föredragningslistan, trots att nämnden 
beslutat att sammanträdet skulle hållas 20/3. Sammanträdet hade flyttats utan nytt formellt 
beslut av vare sig nämnd eller ordförande. Det hade kanske kunnat göras om det funnits 
synnerliga skäl, men att som nu orsaken anges vara att ordförande och förvaltningscheffick 
förfall anser vi inte är ett skäl att flytta nämndens sammanträde. Ordförande har en förste vice 
ordförande som kan leda nämndens sammanträde, och förvaltningschefen måste kunna 
representeras av andra tjänstemän i hennes ställe. Vi förväntar oss att detta inte upprepas, och 
om det finns en ambition att göra några förändringar då först samråd sker med vice 
ordförandena i nämnden. Dessutom föranledde flytten att sammanträdet fick hållas i en 
undermålig lokal. 

Utdragsbestyrkande 

9)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§35 

Information om aktuella ärenden 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Verksamhetschef Outi Ceder informerar om skolvalet 2019 och redovisar andelen som har valt en 
skola. Nytt för i år är att kommunen väljer tre valalternativ till de som inte gjort ett aktivt val av skola. 
Omvalsperioden var den 15-25 mars 2019. I år har kommunen använt sig av färgkodning för att visa 
vilka skolor som har lediga platser. Placeringsbeslut från omvalsperioden kommer senast den 30 april. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§ 36 

Information om riktat stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända elever 
UBN-2019-1847 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Skolverket inleder ett längre samarbete med Uppsala kommun i syfte att stärka kommunens förmåga 
att erbjuda nyanlända barn och elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är högre 
måluppfyllelse för nyanlända elever. 

Tanken är att kommunen gör en första överenskommelse med Skolverket om samarbete kring att ta 
fram en nulägesanalys. I denna analys tas fram insatser som kan vara prioriterade att genomföra för att 
stärka utbildningen för nyanlända. Därefter ges kommunen möjlighet att teckna en andra 
överenskommelse med Skolverket om fortsatt samverkan önskas. I denna överenskommelse beskrivs 
vilka insatser som kommunen prioriterar att göra och vilket stöd kommunen får från Skolverket. 
Sammanlagt kommer samverkan att pågå som längst under ca tre år. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 22 februari 2019. 

§ 37 

Månadsrapport ekonomi 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerar om februaris månadsbokslut. 

Justerand Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§ 38 

Revidering av ersättningar för pedagogisk verksamhet 2019 
UBN-2018-6942 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige fastställa reviderade ersättningar för pedagogisk verksamhet 2019. 

Särskilt yttrande 
Christopher Lagerqvist (M), Gabriella Lange (M), Lage Hedin (M), 011e Romlin (C) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Vi är väldigt glada att Utbildningsnämnden tack vare den budget som riksdagen beslutade om 
innan jul, utifrån Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag, har fått ca 15 miljoner 
kronor mer än ursprungligen budgeterat. Det är nu positivt att vi därmed kan göra större 
uppräkningar till de olika skolformerna. 
Däremot har vi haft andra synpunkter och förslag som grund för budget och verksamhetsplan, 
varför vi vill påpeka att vi helst hade sett en ökad ersättning till gymnasiesärskolan, förslagsvis 
med 0,5% mer utifrån att man gjort andra omdisponeringar. 

Christopher Lagerqvist (M), Gabriella Lange (M) och Lage Hedin (M) lämnar följande särskilt 
yttrande: 

Med Moderaternas budgetalternativ för 2019 hade gymnasiesärskolan haft en högre 
anslagsnivå om 0,5 procentenheter. 

Sammanfattning 
Föreslagna reviderade ersättningar bygger på förutsättningar i den Mål och budget som beslutades i 
kommunfullmäktige den 11 december 2018 samt den reviderade budget som antogs 25 februari 2019. 
Utifrån nya förutsättningar behöver ersättningar för pedagogisk verksamhet för 2019 revideras. 
Ersättningarna kommer att utbetalas retroaktivt från 1 januari 2019. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att utbildningsnämnden 
bifaller densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 19 mars 2019. 
Arbetsutskottet har tagit del av ärendet som ett informationsärende. 

Justerandes 1 Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§ 39 

Uppföljningsbilaga samt komplettering av verksamhetsplan 
UBN-2019-0537 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa uppföljningsbilaga till verksamhetsplan 2019 enligt bilaga, samt 

att göra följande tillägg till verksamhetsplan 2019 under rubrik 3. Tidiga insatser för att främja barns 
och ungas hälsa och utveckling: 

3.11 Samarbeta 
med Uppsalas 
föreningsliv för 
att erbjuda 
sportis och 
kulturis som ett 
komplement till 
fritids. (1FN, 

4 Förvaltningen deltar i den utredning som 
kulturförvaltningen samordnar om hur 
Uppsalas föreningsliv kan bidra i den 
ordinarie verksamheten i fritidshem 

Huvudman 

UBN och KTN) 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade den 13 februari 2019 att fastställa verksamhetsplan och budget 2019. I 
ärendet framgick att förslag till uppföljningsbilaga skulle redovisas vid nämndens marsmöte 2019. 
Vidare behöver göras en komplettering utifrån att ett av uppdragen i Mål och budget inte kommit med 
i nämndens verksamhetsplan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 27 februari 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 

( 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§ 40 

Revidering av delegationsordning för utbildningsnämnden 
UBN-2019-1513 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa reviderad delegationsordning enligt förslag. 

Reservationer 
Christopher Lagerqvist (M), Gabriella Lange (M) och Lage Hedin (M) reserverar sig till förmån för 
sitt eget yrkande. 

Sammanfattning 
I samband med att förskoleklass blev obligatorisk den 1 januari 2018 upphävdes 5 § 9 kap. skollagen. 
Därför föreslår utbildningsförvaltningen att punkt 7.5.2 Plats i förskoleklass enligt 9 kap 5 § skollagen 
tas bort från delegationsordningen. Punkt 7.5.2 i förslaget till reviderad delegationsordning (tidigare 
punkt 7.5.3) upptar den borttagna punkten Plats i förskoleklass och hänvisar till korrekt lagrum. 
Vidare föreslår förvaltningen att lagrummen 9 kap 15 b § och 9 kap. 21 a § läggs till i punkt 7.5.13 
(tidigare punkt 7.5.14). Lagrummen gäller rätten till skolskjuts för förskoleklasselever och lades till i 
skollagen i samband med den utökade skolplikten. 

Utbildningsförvaltningen föreslår även att beslut om undantag från öppenhetskravet enligt 8 kap 18 § 
skollagen för familj ekooperativ delegeras till förskoleutskottet (punkt 7.4.12 i den reviderade 
delegationsordningen). Detta eftersom lagstiftning med förarbeten gör att besluten är av mindre 
principiell karaktär. 

Yrkanden 
Christopher Lagerqvist (M) yrkar att beslut om undantag från öppenhetskravet enligt 8 kap 18 § 
skollagen för familj ekooperativ inte ska delegeras till förskoleutskottet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvist (M) ändringsförslag och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 26 februari 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§41 

Information om elevhälsa och särskilt stöd 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga infolinationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Verksamhetschef Christina Stenhammar infonnerar om centrala elevhälsans uppdrag, arbete, resurser 
och krav samt utbildningsnämndens ansvar för den centrala elevhälsan. 

Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson och chef för individstöd Giggi Thomsom informerar om vad 
anpassningar, extra anpassningar, särskilt stöd och extraordinära insatser innebär och hur Uppsala 
kommun arbetar för att tillgodose elevers behov. 

Strateg Ingrid Holström redovisar metod och resultat från analysen av implementering av ny 
ersättningsmodell för extraordinära insatser samt jämställdhetsanalysen av ersättningsmodellen för 
extraordinära insatser och tilläggsbelopp. 

Utdragsbestyrkande Justeran91es sign 



(*PIP» UTBILDNINGSNÄMNDEN 

9 (45) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§ 42 

Uppföljning av implementering av ny ersättningsmodell för extraordinära 
stödinsatser 
UBN-2018-1079 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att det utvecklingsbehov som framkommit i rapporten ska ligga till grund vid framtagande av riktlinjer 
för tilläggsbelopp, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för verksamhet i kommunens regi att 
använda befintlig digital dokumentation som underlag vid ansökan om resurser för extraordinära 
stödinsatser. 

Särskilt yttrande 
Christopher Lagerqvist (M), Gabriella Lange (M), Lage Hedin (M), 011e Romlin (C) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande. 

Vi tycker grundläggande att det är bra att kommunen nu tillämpar ett gemensamt system för 
tilldelning av tilläggsbelopp för såväl kommunala som fristående skolor (som tidigare varit 
fallet inom förskolans område). Däremot noterar vi att resurserna är otillräckliga, och att 
behoven är större än de tilläggsbelopp som beviljas. Vi anser att hoppet mellan stöd för 
extraordinära insatser, och den ordinarie skolpengen är för stort. Insatser för elever som inte 
beviljas tilläggsbelopp men där det skulle behövas innebär en stor utmaning för skolorna, vi 
föreslår därför en modell för "Tilläggsbelopp light" där en mindre summa kan anslås även till 
denna målgrupp. 
Alliansen gick till val på en förbättring för denna målgrupp, och vi anser att detta 
förbättringsarbete går för långsamt. Vi är positiva till nya särskilda resursskolor, eftersom vi 
ser att dagens resursenheter behöver utvecklas och att även fristående huvudmän ska kunna 
driva rena resursenheter /resursskolor likaväl som kommunen i egen regi. Systemet för stöd för 
extraordinära insatser behöver korrespondera med strukturen för resursenheter /skolor, 
särskolor och de ordinarie skolorna. 
Lärarna måste kunna avlastas på ett bättre sätt genom att det finns ett fungerande stöd för barn 
med särskilda behov. Vi anser att förbättringsarbetet bör skyndas på för att vara klart att 
presenteras för nämnden innan sommaren. Inkludering måste kunna ske utan att det tar fokus 
från lärarnas ordinarie arbete. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade den 27 september 2017 om en ny modell för tilläggsbelopp och 
motsvarande ersättning till kommunal verksamhet inom samtliga skolformer (ersättning för 
extraordinära stödinsatser). Beslutet innebar att den kommunala huvudmannens verksamheter, på 
samma villkor som fristående huvudmäns verksamheter, ansöker om resurser för extraordinära 
stödinsatser hos utbildningsförvaltningens myndighetsenhet. Beslutet gällde för ansökningar som 
avser tilläggsbelopp från och med höstterminen 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

Utbildningsförvaltningen fick i internkontrollplanen 2018 ett uppdrag att i samband med 
jämställdhetsanalysen följa upp att befintliga rutiner implementeras i hela organisationen i samband 
med att nya målgrupper ska ansöka om resurser för extraordinära stödinsatser. Uppföljningen är 
avgränsad till implementeringen eftersom modellen tillämpats under för kort tid för att avse modellen 
som sådan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att utbildningsnämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 26 februari 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§ 43 

Jämställdhetsanalys av tilläggsbelopp och bidrag för extraordinära 
stödinsatser 
UBN-2018-1079 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att innehållet i rapporten ska ligga till grund vid framtagande av riktlinjer för tilläggsbelopp. 

Särskilt yttrande 
Christopher Lagerqvist (M), Gabriella Lange (M), Lage Hedin (M), 011e Romlin (C) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Vi har inget emot jämställdhetsanalyser, men tycker att det är olyckligt att enbart en faktor, 
kön, blir föremål för denna analys och utvärdering. Man kan behöva analysera skillnader i 
tilldelning av tilläggsbelopp och bidrag för extraordinära stödinsatser även utifrån andra 
faktorer såsom stad och land, utrikesfödda, ålder med mera. Vi välkomnar generellt bättre 
analys, forskning och statistik som grund för besluten i nämnden. 

Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) lämnar följande särskilt yttrande: 
Uppsala kommun har i sin verksamhetsplan att verka för en jämställd och hållbar ekonomi. 
Vägen mot ett mer jämställt samhälle är en grundbult i Vänsterpartiets ideologi, och det är 
viktigt att jämställdhetsarbetet även inkluderar barn och ungdomar i våra kommunala, och 
fristående, skolor. 

Vänsterpartiet stödjer förslaget, men önskar poängtera att det finns flertalet variabler som 
påverkar ett barns möjlighet att tillgodose sig sin utbildning på bästa möjliga sätt. Det är viktigt 
att fortsätta undersöka och arbeta med den här frågan för att kartlägga i hur stor utsträckning 
kön spelar in i skillnaderna i antalet ansökningar och i vilka som beviljas tilläggsbelopp, men 
också hur vi kan motverka att det sker en strukturell snedfördelning av resurser utifrån kön. Det 
är viktigt att både siska begränsningar som social beteendeproblematik tas på allvar och att 
elever oberoende av hinder får det stöd de behöver, men vi önskar även lyfta blicken och 
understryka att exempelvis socioekonomisk bakgrund skapar osynliga skiljelinjer som har 
förmågan att påverka elevens pedagogiska utveckling. 

Slutligen är det av stor vikt att jämställdhetsarbetet mynnar ut i något reellt som Uppsala 
kommuns grundskolor, tillsammans med elever och vårdnadshavare kan använda som ett 
verktyg i framtida arbete. 

Sammanfattning 
I Uppsala kommuns Mål och budget under inriktningsmål 1 "Uppsala ska ha en jämställd och hållbar 
ekonomi" anges att nämnderna ska "genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett 
nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska 
ojämställdhet." Utbildningsnämnden har i och med detta givit utbildningsförvaltningen i uppdrag att 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

under 2018 göra en jämställdhetsanalys av modellen för tilläggsbelopp och ersättningar för 
extraordinära stödinsatser. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets mot avslag och finner att utbildningsnämnden bifaller densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 4 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§ 44 

Yttrande över granskningsrapport om särskilt stöd 
UBN-2019-0741 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrandet till kommunrevisionen i enlighet med föreliggande förslag. 

Särskilt yttrande 
Christopher Lagerqvist (M), Gabriella Lange (M), Lage Hedin (M), 011e Romlin (C) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Vi tycker grundläggande att det är bra att kommunen nu tillämpar ett gemensamt system för 
tilldelning av tilläggsbelopp för såväl kommunala som fristående skolor (som tidigare varit 
fallet inom förskolans område). Däremot noterar vi att resurserna är otillräckliga, och att 
behoven är större än de tilläggsbelopp som beviljas. Vi anser att hoppet mellan stöd för 
extraordinära insatser, och den ordinarie skolpengen är för stort. Insatser för elever som inte 
beviljas tilläggsbelopp men där det skulle behövas innebär en stor utmaning för skolorna, vi 
föreslår därför en modell för "Tilläggsbelopp light" där en mindre summa kan anslås även till 
denna målgrupp. 
Alliansen gick till val på en förbättring för denna målgrupp, och vi anser att detta 
förbättringsarbete går för långsamt. Vi är positiva till nya särskilda resursskolor, eftersom vi 
ser att dagens resursenheter behöver utvecklas och att även fristående huvudmän ska kunna 
driva rena resursenheter /resursskolor likaväl som kommunen i egen regi. Systemet för stöd för 
extraordinära insatser behöver korrespondera med strukturen för resursenheter /skolor, 
särskolor och de ordinarie skolorna. 
Lärarna måste kunna avlastas på ett bättre sätt genom att det finns ett fungerande stöd för barn 
med särskilda behov. Vi anser att förbättringsarbetet bör skyndas på för att vara klart att 
presenteras för nämnden innan sommaren. Inkludering måste kunna ske utan att det tar fokus 
från lärarnas ordinarie arbete. 

Sammanfattning 
KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska särskilt stöd till barn. Resultatet 
av granskningen redovisas i en rapport till utbildningsnämnden. Revisorernas bedömning är att 
utbildningsnämnden, genom en ändamålsenlig styrning och uppföljning, säkerställt att arbetet med 
barn i behov av särskilt stöd sker enligt skollagens krav. Mot bakgrund av att elever ändå går ut nionde 
klass utan fullständiga betyg lämnas i rapporten några rekommendationer. Revisionen begär yttrande 
över revisionens iakttagelser. I förslaget till yttrande framförs bland annat att förvaltningen kommer 
att ta fram riktlinjer för tilläggsbelopp och att arbetet med att förtydliga och förenkla rutinerna kring 
ansökningar om extraordinära stödinsatser pågår. Också när det gäller informationsöverföring och 
uppföljning pågår utvecklingsarbete. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att utbildningsnämnden bifaller 
densamma. 

Utdragsbestyrkande 

97 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 4 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

9) 
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§ 45 

Yttrande över granskningsrapport om kommunens elevhälsa 
UBN-2019-8659 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrandet till kommunrevisionen i enlighet med föreliggande förslag. 

Särskilt yttrande 
Hanna Vitoria Mörk (V) och Daniel Rogozinski (V) lämnar följande särskilt yttrande: 

Vänsterpartiet välkomnar revisionens granskning av elevhälsan och har särskilt tagit till oss 
frågan om den stress som många flickor känner i skolan. Det är viktigt att ge alla elever verktyg 
att hantera stress. Det skulle vara ett viktigt steg för jämställdhet. Därför har Vänsterpartiet 
lämnat in en motion om att kommunen ska erbjuda en kurs i stresshantering till elever i de 
högre åldrarna och en motion om gratis mensskydd. 

Sammanfattning 
KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
elevhälsa. Resultatet av granskningen redovisas i en rapport till utbildningsnämnden. 
Kommunrevisionen bedömer att elevhälsans verksamhet i huvudsak bedrivs i enlighet med skollag. 
Mot bakgrund av granskningen ges utbildningsnämnden några 
rekommendationer. Revisionen begär yttrande över revisionens iakttagelser. I förslaget till yttrande 
redovisas bland annat att en fortbildningsinsats planeras hösten 2019 för grundskolornas 
elevhälsoteam, att en genomlysning pågår när det gäller grundersättningen för förskoleklass, 
lågstadium, mellanstadium, högstadium och fritidshem samt att elevhälsans kvalitetsarbete ska 
förtydligas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att utbildningsnämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 4 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 46 

Uppföljning relativ närhet förskola 
UBN-2019-1690 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma i juni med vilka konsekvenser de olika vägvalen ger 
upphov till, 

att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten att inom ramen för det kommunala 
antagningssystemet organisera antagningen utifrån åldersgrupper samt genomföra en 
konsekvensanalys av detta och återkomma till nämnden i juni 2019, samt 

att uppdra till förvaltningen att undersöka även andra möjligheter till förbättringar än dem som 
redovisas i uppföljningen, genomföra konsekvensanalys och återkomma med förslag till nämnden i 
juni 2019. 

Reservationer 
Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Christopher Lagerqvist (M), Gabriella Lange (M), Lage Hedin, 011e Romlin (C) och Jonas Segersam 
(KD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Skollagen talar om att barn ska erbjudas plats så nära barnets eget hem som möjligt, med 
skälig hänsyn tagen till vårdnadshavares önskemål. 
Vi anser att det inte får bli ett självändamål att barn ska placeras i någon av de förskolor som 
ligger närmast hemmet — utgångspunkten i regelverket måste vara just att barn ska erbjudas en 
plats nära barnets eget hem om vårdnadshavarna så önskar. I vissa fall kan närhet vara 
underordnad vårdnadshavares val av barnomsorg, det kan i stället vara förskolans/den 
pedagogiska omsorgens profil, föräldrarnas arbetsplats med mera som avgör var barnen 
önskas placeras. Därför måste det i första hand vara vårdnadshavares önskemål som styr urval 
och placering. 
Problemet med nuvarande system är att vårdnadshavare inte upplever att de får sina önskemål 
tillgodosedda. Enbart 17-22% placeras nu (vecka 6 och 8) på något av sina första nio val. Det 
är inte acceptabelt. Föräldrar vittnar om att de gång på gång erbjuds plats på en förskola de 
inte önskar. Vissa föräldrar har, med två veckors mellanrum, erbjudits och tackat nej till samma 
plats upp till tio gånger. Förskolor vittnar om att de har platser tomma, trots att det finns 
många barn i kön. Nuvarande system leder också till upprepade byten på grund av att 
vårdnadshavare inte fått den plats de önskat. Detta gör att små barn bollas mellan 
förskoleenheter under den viktiga inskolnings- & anknytningstiden, och att platser står tomma 
till nästa körning utan att förskolorna får någon ersättning för dessa. Det har också inneburit 
en försämring att urval och placering sker helt maskinellt idag, medan tidigare var det 
kompetenta handläggare som hade kontakter både med föräldrar och förskolor under processen 
och kunde ge information och vägledning. 
På grund av de fristående förskolornas missnöje lämnar nu dessa en efter en kommunens 
kösystem vilket minskar kommunens insyn i vilka barn som står i kö tillförskola, och ökar de   
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fristående förskolornas administrativa belastning. Vi anser att kommunen ska erbjuda ett 
system som alla förskolor finner bra, oberoende om det är en kommunal eller fristående 
huvudman. 
De föreslagna förändringarna minoritetsstyret tagit fram leder i helt fel riktning. Flera av 
förändringarna leder till försämringar för vårdnadshavare och andra leder till att fristående 
förskolor uppmanas lämna kön. Vi anser att vårdnadshavares möjlighet till byten inte ska 
begränsas för att de enligt kommunen fått ett "rimligt erbjudande". Vilka andra än de specifika 
familjerna kan avgöra vad som är ett rimligt erbjudande för just den familjen? Dock är 
naturligtvis det bästa att familjer får en placering de är nöjda med från början. 
Handläggningstiden kan minskas till tre månader, men vi har svårt att se varför man måste 
vänta med att placera om lediga platser finns tillgängliga. Uppsägningstiden bör inte förkortas, 
då det försämrar vårdnadshavarnas villkor. 
När nämnden den 14 februari 2018 fastslog det nya regelverket yrkade vii Uppsalaalliansen på 
återremiss då vi inte tyckte ärendet och dess konsekvenser var tillräckligt utredda. Liberalerna, 
tillsammans med den då sittande majoriteten, drev ändå igenom ärendet. Nu har vi sett vilka 
konsekvenser den nya modellen gett, och vi anser att det behövs en ny modell för urval och 
placering i förskola. I den nya modellen bör man överväga att återinföra ålder som kriterium 
efter syskonförtur. Även frågan om principen för närhet kan ändras, så att man exempelvis 
använder en annan algoritm för hur placeringen sker. Dessutom bör barn inte placeras i 
förskolor med särskilda profiler som deras vårdnadshavare inte ansökt om. Informationen 
behöver förbättras om att det är viktigt att man gör många val för att få plats där det finns, och 
dessutom behöver vårdnadshavare få information om hur stor chans det är att få plats på olika 
förskolor. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Uppsala-Alliansen 
att i första hand återemittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny 
modell för urval och placering i förskolan som motsvarar beskrivningen ovan. Denna bör vara 
klar att införas i augusti 2019. 

Eftersom yrkandet om återremiss föll yrkade vi i andra hand på 
att inga förändringar som innebär en försämring för vårdnadshavarna ska införas 
att om relativ närhet behålls, ska algoritmen bytas ut i enlighet med vårt yrkande när 
det gäller skolvalet på nämnden 190110, enligt §9 i protokollet 

Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) lämnar följande särskilt yttrande: 
Relativ närhet är en bra urvalsmetod för att ta hänsyn till geografisk närhet till förskolan och 
att följa lagen om att barn har rätt att gå i en förskola som ligger nära hemmet. Syskonförtur 
som urvalsmetod har sina fördelar med att skapa rimliga förutsättningar för en familj att klara 
livspusslet. Att göra antagningen i kvoter per ålder eller åldersgrupper eller liknande kan vara 
en urvalsmetod som skapar rimligare förutsättningar för förskolorna att planera sin verksamhet 
och skulle då även gynna barnen som får hamna i rätt åldersgrupp och i en lagom stor grupp. 

Vi i Vänsterpartiet ser därmed fram emot att förvaltningen återkommer med förslag om hur 
antagningssystemet kan fungera bättre för barn, vårdnadshavare och verksamheter. Dock vill vi 
lyfta att det är lätt att lägga ett nostalgiskt skimmer över den tid som varit, det gamla sättet att 
fördela platser är inte något vi ska tillbaka till, det var inte rättssäkert och gav stora problem 
för vårdnadshavare som inte kunde gå tillbaka till jobbet när föräldraledigheten tagit slut och 
barnet inte fått en plats. Idag har alla barn kunnat få en plats. 

Utdragsbestyrkande 
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Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (S) och Susanne Engström lämnar följande särskilt 
yttrande: 

Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet  är angelägna om att utveckla systemet för 
antagning till förskolan så att det möter behov hos vårdnadshavare samtidigt som det ger goda 
förutsättningar för förskolor att bedriva sin verksamhet. Vi eftersträvar ett system som är 
likvärdigt, begripligt och transparent. Det ska också uppftlla lagens skrivning om rätten till en 
plats nära hemmet samtidigt som föräldrars val ska väga tungt. Uppdraget som förvaltningen 
fått syftar till att ta ett helhetsgrepp om antagningssystemet genom att utvecklingsalternativ 
utreds och analyseras så att utbildningsnämnden därefter kan fatta beslut om eventuella 
justeringar. 

Sammanfattning 
Uppföljningen är en deluppföljning för att få svar på frågor om vilka effekter införandet av det nya 
regelverket har gett för målgrupperna vårdnadshavare och barn samt kommunala och fristående 
huvudmän. De effekter som beskrivs är de som uppstått i och med införandet hösten 2018. Faktorer 
som tas upp i uppföljningen handlar bland annat om möjligheten att möta vårdnadshavares önskemål, 
om hantering av att det sker fler byten och om förskolornas planeringsförutsättningar. 
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att arbeta vidare med de alternativa vägval som redovisas i 
uppföljningen för att återkomma med vilka konsekvenser de olika vägvalen ger. 

Yrkanden 
Helena Hedman Skoglund (L) yrkar att arbetsutskottets förslag till beslut ska ändras till att 
utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma i juni med vilka 
konsekvenser de olika vägvalen ger upphov till. 

Vidare yrkar Helena Hedman Skoglund (L) att (1) utbildningsnämnden ska uppdra till förvaltningen 
att undersöka möjligheten att inom ramen för det kommunala antagningssystemet organisera 
antagningen utifrån åldersgrupper samt genomföra en konsekvensanalys av detta och återkomma till 
nämnden i juni 2019. 

Slutligen yrkar Helena Hedman Skoglund (L) att (2) uppdra till förvaltningen att undersöka även andra 
möjligheter till förbättringar än dem som redovisas i uppföljningen, genomföra konsekvensanalys och 
återkomma med förslag till nämnden i juni 2019. 

Jonas Segersam (KD), med instämmande av Christopher Lagerqvist (M), Gabriella Lange (M), Lage 
Hedin (M) och 011e Romlin (C) att utbildningsnämnden i första hand ger förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en ny modell för urval och placering i förskolan. Denna bör vara klar att införas i augusti 2019. 

Vidare yrkar Jonas Segersam (KD), med instämmande av Christopher Lagerqvist (M), Gabriella 
Lange (M), Lage Hedin (M) och 011e Romlin (C) att (1) inga förändringar som innebär en försämring 
för vårdnadshavarna ska införas. 

Slutligen yrkar Jonas Segersam (KD), med instämmande av Christopher Lagerqvist (M), Gabriella 
Lange (M), Lage Hedin (M), 011e Romlin (C) och Linnea Bjuhr (SD) att (2) om relativ närhet behålls, 
ska algoritmen bytas ut i enlighet med moderaternas, centerpartiets och kristdemokraternas 
gemensamma yrkande när det gäller skolvalet på nämnden 190110, enligt §9 i protokollet. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) yrkande och tilläggsyrkanden. 
Justerandes sign 

  

Utdragsbestyrkande 
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I andra hand yrkar Jonas Segersam (KD) bifall till Helena Hedman Skoglunds (L) tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Helena Hedman Skoglunds (L) ändringsyrkande kan behandlas som en del av 
arbetsutskottets förslag och finner att nämnden godkänner den ordningen. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersams (KD) ändringsförslag och finner att 
nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer sedan Jonas Segersams (KD) första tilläggsförslag mot avslag och finner att 
nämnden beslutar att avslå densamma. 

Omröstning begärs och genomförs. Nämnden fastställer följande propositionsordning: Den som vill 
avslå Jonas Segersams (KD) första tilläggsförslag röstar ja och den som vill bifalla densamma röstar 
nej. 

Ja-röst avger: Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (S), Hanna Victoria Mörck (V), Asal 
Gohari (S), Henry Montgomery (S), Dima Sarsour (S), Agneta Boström (S), Susanne Engström (MP) 
och Daniel Rogozinski (V) 

Nej-röst avger: Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M), Gabriella Lange (M), Lage Hedin 
(M) och 011e Romlin (C) och Linnea Bjuhr (SD) 

Med 9 jaröster och 6 nejröster finner ordförande att nämnden beslutar att avslå Jonas Segersams (1(D) 
första tilläggsförslag. 

Därefter ställer ordförande Jonas Segersams (KD) andra tilläggsförslag mot avslag och finner att 
nämnden beslutar att avslå densamma. 

Omröstning begärs och genomförs. Nämnden fastställer följande propositionsordning: Den som vill 
avslå Jonas Segersams (KD) andra tilläggsförslag röstar ja och den som vill bifalla densamma röstar 
nej. 

Ja- röster avger: Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (S), Hanna Victoria Mörck (V), Asal 
Gohari (S), Henry Montgomery (S), Dima Sarsour (S), Agneta Boström (S), Susanne Engström (MP) 
och Daniel Rogozinski (V) 

Nej-röster avger: Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M), Gabriella Lange (M), Lage 
Hedin (M) och 011e Romlin (C) och Linnea Bjuhr (SD) 

Med 9 jaröster och 6 nejröster finner ordförande att nämnden beslutar att avslå Jonas Segersams (KD) 
andra tilläggsyrkande. 

Ordförande ställer sedan Helena Hedman Skoglunds (L) första tilläggsyrkande mot avslag och finner 
att nämnden bifaller densamma. 

Slutligen ställer ordföranden Helena Hedman Skoglunds (L) andra tilläggsyrkande mot avslag och 
finner att nämnden bifaller densamma. 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 6 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 47 

Upphandling av förskoleenkät 
UBN-2019-1729 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att inleda en ramupphandling av tryck och utskick av 
förskoleenkät. 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har sedan 2011 genomfört direktupphandlingar gällande tryck och utskick av 
pappersenkäten. Kostnaden för enkäten ligger i dagsläget på ca 220 000 kr. Förvaltningen ser flera 
skäl att inleda en ramupphandling av enkäten. Ramupphandlingen ger också förutsättningar att sänka 
kostnaderna, eftersom upphandlingsförfarandet öppnar för en bredare konkurrens än vid en 
direktupphandling. Ett ramavtal ger också möjlighet för andra förvaltningar att använda sig av 
tjänsten. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att utbildningsnämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 26 februari 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 48 

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi — Ströms 
Slott AB 
UBN-2018-6587 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att avslå huvudmannen Ströms slott AB:s (556798-0676) ansökan om rätt till bidrag för 
pedagogisk omsorg. 

Reservationer 
Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Christopher Lagerqvist (M), Lage Hedin (M), Gabriella Lange (M), Lage Hedin (M), 011e Romlin (C) 
och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Det finns 400 barn i pedagogisk omsorg i Uppsala, 11 500 i förskola. Pedagogisk omsorg 
innebär en besparing, och avlastar kön tillförskola. Vi har därför svårt att förstå att kommunen 
ska säga nej till en ny aktör. 
Om verksamheten inte uppftller kvalitetskraven, så ska naturligtvis inte verksamheten 
godkännas, men det framgår inte som motiv för avslaget. Dessutom ska kommunen genom 
tillsyn säkerställa att kraven godkänns när väl verksamheten börjar. 
Det som däremot anförs som motiv för avslag är att verksamheten ännu inte har någon lokal 
eller personal. Men det riskerar att bli ett moment 22 — utan tillstånd är det svårt att anställa 
dagbarnvårdare, och utan dagbarnvårdare skulle det alltså vara omöjligt att få tillstånd, enligt 
förslaget. Vi tycker heller inte att det framgår att det håller juridiskt att anföra detta som skäl 
för avslag. 
Vi yrkade på 
att bifalla huvudmannen Ströms slott AB:s (556798-0676) ansökan om rätt till bidrag för 
pedagogisk omsorg 

Sammanfattning 
Enligt 25 kap. 10 § skollagen ska en kommun där en enskild bedriver pedagogisk 
omsorg besluta att huvudmannen har rätt till bidrag om vissa förutsättningar är 
uppfyllda. Ströms slott AB har avböjt att inkomma med kompletterande uppgifter. Eftersom 
underlag saknas för bedömning under punkt 1 och 2 föreslår förvaltningen att ansökan 
om bidrag avslås. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande av Christopher Lagerqvist (M), Gabriella Lange (M), Lage 
Hedin (M) och 011e Romlin (C) yrkar att utbildningsnämnden bifaller huvudmannen Ströms slott AB:s 
(556798-0676) ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att Ströms Slotts ska ges tillfälle att inkomma 
med den infonnation som efterfrågats och att ärendet ska tas upp på nästa nämnd. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden ämnar avgöra ärendet idag eller om nämnden vill återremittera 
ärendet i enlighet med Linnea Bjuhrs (SD) förslag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer sedan förvaltningens förslag till beslut mot Jonas Segersams (KD) förslag och 
finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 20 mars 2019. 
Arbetsutskottet har lämnat förslag till beslut utan eget ställningstagande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 49 

Ansökan om undantag från skollagens öppenhetskrav, föräldrakooperativ 
UBN-2018-8455 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär medge föräldrakooperativet Hyttan ekonomisk 
förening (org.nr. 769607-7416) undantag från skollagens öppenhetskrav (8 kap. 18 §) i enlighet med 
de villkor som framgår nedan under rubriken föredragning, samt 

att undantaget gäller under förutsättning att huvudmannen svarar för att korrekt information om 
vårdnadshavarens skyldigheter finns tillgänglig på förskolans webbplats. 

Sammanfattning 
Hyttan ekonomisk förening har sedan 2002 tillstånd att bedriva förskola på Malmvågsvägen 11 i 
Vattholma. Huvudman för förskolan är föräldrakooperativet Hyttan ekonomisk förening (org.nr. 
769607-7416). Huvudmannen Hyttan ekonomisk förening, har ansökt om att, med hänsyn till 
verksamhetens särskilda karaktär som föräldrakooperativ, medges undantag från skollagens 
öppenhetskrav (8 kap. 18 § skollagen) på så sätt att verksamheten begränsas till barn vars 
vårdnadshavare är medlemmar i föräldrakooperativet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att utbildningsnämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 28 februari 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande m 
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§ 50 

Ansökan om godkännande av urvalsgrunder för egen kö - C-företaget Bill 
UBN-2019-1496 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med stöd av 8 kap. 19 § skollagen (2010:800) godkänna urvalsgrunder för C Företaget Barnomsorg 
Bill ekonomisk förening (769608-5310), som innebär följande prioriteringsordning: 1. Syskonförtur, 
2. Geografisk närhet och 3. Anmälningsdatum (kötid). 

Särskilt yttrande 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) lämnar följande särskilt yttrande: 

Gemensamma frågor ska vi lösa tillsammans. Därför är det fördelaktigt med ett gemensamt 
system för att placera barn i förskolorna i kommunen. Det är enkelt för vårdnadshavare och 
mer likvärdigt. Idag har olika förskolor, både privata och kommunens egna, svårigheter att 
planera verksamheten med anledning av utformningen av systemet. Friförskolor kan då välja att 
själva administrera sin kö och antagning. Utifrån nuvarande situation är det då rimligt att de så 
får göra. 

Vii vänsterpartiet hade gärna sett att turordningen för alla ftra förskolorna varit följande: I. 
Syskonförtur, 2. Geografisk närhet, (3. Kötid). Detta då barn har rätt att gå i en förskola som 
ligger nära, syskonförturen behöver ligga före den geografiska urvalsgrunden för att få ett 
genomslag och är till fördel för att lösa vardagspusslet för familjer. Den sista urvalsgrunden 
kötid är egentligen inte önskvärd, då den skapar incitament för vårdnadshavare att stressa för 
att ställa sitt barn i kö redan på förlossningsavdelningen och kan ge barn födda under vissa 
delar av året fördelar framför andra. Det är dock rimligt att någon form av avgörande 
urvalsgrund finns, när två barn kan finnas ha samma rätt till platsen. OECD föreslår Sverige 
att införa lottning som en urvalsgrund för att motverka segregering. Den urvalsgrunden hade 
kunnat vara tillfördel. 

Vi hade övervägt återremiss om inte valet till höstens relativt många platser kräver att reglerna 
för urvalet är satta på detta nämndmöte. 

Sammanfattning 
C Företaget Barnomsorg Bill ekonomisk förening, organisationsnummer 769608-5310, är huvudman 
för fem förskolor i Uppsala kommun. Huvudmannen önskar övergå från att använda Uppsala 
kommuns centrala antagningssystem till att själva administrera antagningen av barn till sina förskolor. 
Föreningen har därför inkommit med en ansökan om godkännande av urvalsgrunder för antagning till 
dessa förskolor. 

Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Jonas Segersam (K.D) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att utbildningsnämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 22 mars 2019. 
Arbetsutskottet har inte berett ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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§51 

Ansökan om godkännande av urvalsgrunder för egen kö - C-företaget Bull 
UBN-2019-1497 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med stöd av 8 kap. 19 § skollagen (2010:800) godkänna urvalsgrunder för C Företaget Barnomsorg 
Bull ekonomisk förening (769608-3406), som innebär följande prioriteringsordning: 1. Syskonförtur, 
2. Geografisk närhet och 3. Anmälningsdatum (kötid). 

Särskilt yttrande 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) lämnar följande särskilt yttrande: 

Gemensamma frågor ska vi lösa tillsammans. Därför är det fördelaktigt med ett gemensamt 
system för att placera barn i förskolorna i kommunen. Det är enkelt för vårdnadshavare och 
mer likvärdigt. Idag har olika förskolor, både privata och kommunens egna, svårigheter att 
planera verksamheten med anledning av utformningen av systemet. Friförskolor kan då välja att 
själva administrera sin kö och antagning. Utifrån nuvarande situation är det då rimligt att de så 
får göra. 

Vii vänsterpartiet hade gärna sett att turordningen för alla ftra förskolorna varit följande: 1. 
Syskonförtur, 2. Geografisk närhet, (3. Kötid). Detta då barn har rätt att gå i en förskola som 
ligger nära, syskonförturen behöver ligga före den geografiska urvalsgrunden för att få ett 
genomslag och är till fördel för att lösa vardagspusslet för familjer. Den sista urvalsgrunden 
kötid är egentligen inte önskvärd, då den skapar incitament för vårdnadshavare att stressa för 
att ställa sitt barn i kö redan på förlossningsavdelningen och kan ge barn födda under vissa 
delar av året fördelar framför andra. Det är dock rimligt att någon form av avgörande 
urvalsgrund finns, när två barn kan finnas ha samma rätt till platsen. OECD föreslår Sverige 
att införa lottning som en urvalsgrund för att motverka segregering. Den urvalsgrunden hade 
kunnat vara tillfördel. 

Vi hade övervägt återremiss om inte valet till höstens relativt många platser kräver att reglerna 
för urvalet är satta på detta nämndmöte. 

Sammanfattning 
C Företaget Barnomsorg Bull ekonomisk förening, organisationsnummer 769608-3406, är huvudman 
för två förskolor i Uppsala kommun. Huvudmannen önskar övergå från att använda Uppsala kommuns 
centrala antagningssystem till att själva administrera antagningen av barn till sina förskolor. 
Föreningen har därför inkommit med en ansökan om godkännande av urvalsgrunder för antagning till 
dessa förskolor. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att utbildningsnämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 22 mars 2019. 
Arbetsutskottet har inte berett ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 52 

Ansökan om godkännande av urvalsgrunder för egen kö — Småbarnsskolan 
Liten Lär 
UBN-2019-2370 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med stöd av 8 kap.19 § skollagen (2010:800) godkänna stiftelsen Liten Lärs (817605-2770) 
urvalsgrunder för antagning till förskolan Småbarnsskolan Liten Lär, som innebär följande 
prioriteringsordning: 1. Syskonförtur, 2. Ansökningsdatum. 
Erbjudande sker efter dessa urvalsgrunder till barn som har samma födelseår som den grupp där 
förskolan har ledig plats. 

Särskilt yttrande 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) lämnar följande särskilt yttrande: 

Gemensamma frågor ska vi lösa tillsammans. Därför är det fördelaktigt med ett gemensamt 
system för att placera barn i förskolorna i kommunen. Det är enkelt för vårdnadshavare och 
mer likvärdigt. Idag har olika förskolor, både privata och kommunens egna, svårigheter att 
planera verksamheten med anledning av utformningen av systemet. Friförskolor kan då välja att 
själva administrera sin kö och antagning. Utifrån nuvarande situation är det då rimligt att de så 
får göra. 

Vii vänsterpartiet hade gärna sett att turordningen för alla ftra förskolorna varit följande: I. 
Syskonförtur, 2. Geografisk närhet, (3. Kötid). Detta då barn har rätt att gå i en förskola som 
ligger nära, syskonförturen behöver ligga före den geografiska urvalsgrunden för att få ett 
genomslag och är till fördel för att lösa vardagspusslet för familjer. Den sista urvalsgrunden 
kötid är egentligen inte önskvärd, då den skapar incitament för vårdnadshavare att stressa för 
att ställa sitt barn i kö redan på förlossningsavdelningen och kan ge barn födda under vissa 
delar av året fördelar framför andra. Det är dock rimligt att någon form av avgörande 
urvalsgrund finns, när två barn kan finnas ha samma rätt till platsen. OECD föreslår Sverige 
att införa lottning som en urvalsgrund för att motverka segregering. Den urvalsgrunden hade 
kunnat vara tillfördel. 

Vi hade övervägt återremiss om inte valet till höstens relativt många platser kräver att reglerna 
för urvalet är satta på detta nämndmöte. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Liten lär (organisationsnummer 817605-2770) startade Småbarnsskolan Liten Lär 1988. 
Förskolan har 100 barn i åldrarna 1-5 år inskrivna i verksamheten. Förskolan har organiserat sin 
verksamhet i åldersindelade grupper. 
Stiftelsen Liten Lär ämnar övergå från att använda Uppsala kommuns centrala antagningssystem till 
att själva administrera antagningen av barn till sin förskola Småbarnsskolan Liten Lär. Stiftelsen har 
därför inkommit med en ansökan om godkännande av urvalsgrunder för antagning till förskolan. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att utbildningsnämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 22 mars 2019. 
Arbetsutskottet har inte berett ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 53 

Ansökan om godkännande av urvalsgrunder för egen kö — Ansgarskolornas 
förskolor 
UBN-2019-2309 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med stöd av 8 kap. 19 § skollagen (2010:800) godkänna urvalsgrunder för 
Ansgarskolornas förskolor AB (559115-1989), som innebär följande 
prioriteringsordning: 
1. Syskonförtur, 2. Ansökningsdatum 3. Geografisk närhet. 

Särskilt yttrande 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) lämnar följande särskilt yttrande: 

Gemensamma frågor ska vi lösa tillsammans. Därför är det fördelaktigt med ett gemensamt 
system för att placera barn i förskolorna i kommunen. Det är enkelt för vårdnadshavare och 
mer likvärdigt. Idag har olika förskolor, både privata och kommunens egna, svårigheter att 
planera verksamheten med anledning av utformningen av systemet. Friförskolor kan då välja att 
själva administrera sin kö och antagning. Utifrån nuvarande situation är det då rimligt att de så 
får göra. 

Vi i vänsterpartiet hade gärna sett att turordningen för alla fyra förskolorna varit följande: I. 
Syskonförtur, 2. Geografisk närhet, (3. Kötid). Detta då barn har rätt att gå i en förskola som 
ligger nära, syskonförturen behöver ligga före den geografiska urvalsgrunden för att få ett 
genomslag och är till fördel för att lösa vardagspusslet för familjer. Den sista urvalsgrunden 
kötid är egentligen inte önskvärd, då den skapar incitament för vårdnadshavare att stressa för 
att ställa sitt barn i kö redan på förlossningsavdelningen och kan ge barn födda under vissa 
delar av året fördelar framför andra. Det är dock rimligt att någon form av avgörande 
urvalsgrund finns, när två barn kan finnas ha samma rätt till platsen. OECD föreslår Sverige 
att införa lottning som en urvalsgrund för att motverka segregering. Den urvalsgrunden hade 
kunnat vara tillfördel. 

Vi hade övervägt återremiss om inte valet till höstens relativt många platser kräver att reglerna 
för urvalet är satta på detta nämndmöte. 

Sammanfattning 
Ansgarskolornas förskolor AB (organisationsnummer 559115-1989) är huvudman 
för tre förskolor i Uppsala kommun, Björkhagen, Ekbacken och Majgården. 
Huvudmannen önskar övergå från att använda Uppsala kommuns centrala 
antagningssystem till att själv administrera antagningen av barn till två av sina 
förskolor: Björkhagen och Ekbacken. Huvudmannen har därför inkommit med en 
ansökan om godkännande av urvalsgrunder för antagning till dessa förskolor. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (1(D) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att utbildningsnämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 22 mars 2019. 
Arbetsutskottet har inte berett ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 54 

Funktionsprogram grundskola 
UBN-2019-1868 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att remittera funktionsprogram för grundskolans lokaler till samtliga 
berörda fackliga organisationer, Funktionssätt Uppsala län, Bamombudet i Uppsala län (BoiU) och 
Skolhusgruppen, 

att tid för yttrande skall ske med sådan framförhållning att slutgiltigt beslut kan fattas vid nämndmötet 
15 maj, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att under remisstiden säkerställa att funktionsprogrammet bygger på 
aktuell forskning inom psykologiämnet kring hur goda inlärningsmiljöer skapas. 

Sammanfattning 
Nuvarande program för utformning av grundskolans lokaler (UBN-2015-4229) har ett behov av 
revidering för att ge mottagaren av utbildningsnämndens beställningar en tydligare viljeriktning 
gällande utformning. För att säkerställa att utbildningsnämnden i Uppsala kommun beställer 
ändamålsenliga grundskolor med krav på kvalitativ och ekonomiskt hållbar utformning för en bra 
arbetsmiljö för personal och elever krävs ett funktionsprogram. Funktionsprogrammet ger direktiv till 
den som bygger, renoverar och förändrar en fastighet om vilka kvalitéer som ska vara uppfyllda. Den 
som bygger säkerställer i sin tur att utbildningsnämndens krav på ändamålsenlighet följer adekvat 
lagstiftning, regler och direktiv. Utbildningsförvaltningen har för avsikt att fortsätta med 
revideringar/skapande av funktionsprogram för de övriga skolformerna. 

Yrkanden 
Helena Hedman Skoglund (L), med instämmande Jonas Segersam (KD), 011e Romlin (C), Christopher 
Lagerqvist (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt yrkar att nämnden ska 
ge förvaltningen i uppdrag att under remisstiden säkerställa att funktionsprogrammet bygger på aktuell 
forskning inom psykologiämnet kring hur goda inlämingsmiljöer skapas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 

Ordförande ställer sedan Helena Hedman Skoglund (L) tilläggsförslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 18 mars 2019. 
Arbetsutskottet har efter revidering tillstrykt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 55 

Nya Gottsunda skolområde 
UBN-2019-2244 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att inleda beställning av ny skola för cirka 600 elever i nya Gottsunda 
skolområde. 

Sammanfattning 
Gottsundaskolan brann i oktober 2018 och endast en mindre del av befintlig skola finns kvar. Eleverna 
inryms på olika skolor för att kunna försätta bedriva pedagogisk verksamhet fram tills moduler har 
etablerats på platsen för den nedbrunna skolan och den kvarvarande skolbyggnaden återställts 
höstterminen 2019. 

Innan branden ansågs skolan behöva en renovering/ombyggnation och utökning. Ett område i den 
södra delen av centrumområdet pekades ut som lämpligt för utbyggnation av skolområdet och 
komplettering med förskoleverksamhet. Se Förslag för Gottsundaområdet, Planprogram 2018. 
Samrådshandling 23 april 2018 till 4 juni 2018 (KSN-2015-0654). Det är inom detta område ett nytt 
skolområde planeras. 

I lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2018 till och med läsåret 2021/22 står förskolor och 
grundskolor med som utredningsuppdrag. Gottsundaskolan finns inte med i planen. För att möjliggöra 
att platserna finns till angiven tidpunkt kan inte frågan invänta beslut i nästkommande 
lokalförsörjningsplan. Därför föreläggs nämnden denna fråga i särskilt ärende. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att utbildningsnämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 20 mars 2019. 
Arbetsutskottet har inte berett ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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§56 

Skrivelse till utbildningsministern angående syskonförtur i skolvalet 
UBN-2019-2030 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att i enlighet med i ärendet bilagt förslag påtala för utbildningsministern att översynen av 
lagstiftningen om placering av elev vid skolenhet behöver påskyndas. 

Reservationer 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: 

Vänsterpartiet reserverar sig emot den lydelse som skrivelsen till utbildningsministern kom att 
få på nämndens sammanträde 2019-03-27. Detta efter en omröstning där styret och 
Uppsalaalliansen röstade för en förändring av skrivelsen som innebär att Uppsala kommun 
uttrycker en mening om att en allsidig sammansättning elever inte ska vara en viktig del i 
framtagande av nya principer för antagning till skolan. 

Segregering är ett allt större problem för kvaliteten i skolan, för rätten till utbildning 
säkerställd av det allmänna, för varje barns möjlighet att nå sin egen potential och rätt till 
verktyg att likvärdigt ta del av vårt samhälle. Vänsterpartiet kan inte stå bakom en önskan att 
pruta än mer på likvärdigheten och att styret tillsammans med Uppsalaalliansen bortser från 
skolvalets segregerande funktion som faktor för skolans bristande kvalitet och barns lägre 
skolresultat. 

Vänsterpartiet önskade följande lydelse i del av skrivelsen där den omstridda texten är skriven i 
kursiv stil: 

"Utbildningsnämnden i Uppsala kommun påtalade behov av översyn av skollagens regler om 
placering av elever vid skolenhet i skrivelse till Utbildningsdepartementet 2016-10-05. En 
översyn är inledd och ska redovisas den 30 mars 2020. Utbildningsnämnden i Uppsala kommun 
anser att översynen behöver påskyndas. 

Som anges i kommittédirektivet (Dir.2018:71, s 8)) försvåras kommunernas arbete av att det 
finns oklarheter i vilka möjligheter som ryms inom dagens regelverk. Uppsala kommun menar 
att det skapas olikvärdighet när olika kommuner gör olika tolkningar med otydligt lagstöd. 
Tillfälligheter avgör om tolkningen prövas av domstol eller annan myndighet. De skillnader 
som uppstår mellan kommuner beror därmed inte främst på att det finns olika behov utan 
snarare på huruvida kommunens principer har prövats i högre instans. Exempelvis har Uppsala 
för att möta vårdnadshavares val under två år i likhet med flera andra kommuner tillämpat 
syskonförtur vid placering i de lägre skolåren. Efter att Högsta förvaltningsdomstolen inte givit 
prövningstillstånd gäller kammarrättens domar viket innebär att Uppsala kommun nu tar bort 
syskonförturen. 

Utbildningsnämnden i Uppsala önskar en lagstiftning som tydligare möjliggör för kommunerna 
att både bättre ta tillvara vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering och att verka för en 
allsidig elevsammansättning i skolorna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign t() 
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Lagstiftningen borde ge kommunerna utrymme att med hänsyn till geografiska förutsättningar 
själva utforma urvalskriterier. Självklart ska detta göras utifrån grunden att vårdnadshavares 
önskemål så långt som möjligt ska beaktas och med ett ansvar för att alla elever får en rimlig 
skolväg och placering i närhet av hemmet." 

I övrigt finns mycket att säga om skolvalet i sig och vilka faktorer som ska tas hänsyn till i 
urvalet. Den stress som vårdnadshavare upplevt i och med turerna med syskonförtur är 
olycklig, och Vänsterpartiet stödjer detta förslag mot bakgrund att den är en samhällelig 
angelägenhet att barnomsorg och skola fungerar väl för en fungerande vardag. Dock är det av 
vikt att förturen inte innebär ökad segregation eller att barnomsorgen till följd av systemet inte 
kan planera sin verksamhet. 

Vänsterpartiet ser syftet i att syskon placeras på verksamheter som inte innebär långa resvägar 
för vårdnadshavare, och kanske finns det en nytta i att undersöka kriterier för allokering till 
platser utöver geografi, syskonförtur och kötid inklusive det förslag som OECD fört fram om 
lottning som urval vid skolval. 

Sammanfattning 
Regeringen har beslutat att inleda en översyn (Kommittédirektiv 2018:71), resultatet ska redovisas den 
30 mars 2020. Mot bakgrund av att Högsta förvaltningsdomstolen inte har medgivit prövningstillstånd 
står kammarrättens domar fast. Dessa domar innebär att syskonförturen inte har bedömts vara förenlig 
med lagen. Frågan om skollagens otydlighet när det gäller placering av elev vid skolenhet, har därmed 
åter aktualiserats. Nämnden föreslås skicka skrivelse enligt bilagt förslag till utbildningsministern för 
att påtala att översynen av lagstiftningen behöver påskyndas. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande av Christopher Lagerqvist (M), Lage Hedin (M), 011e 
Romlin (C), Anna Johansson (C) och Linnea Bjuhr (SD) yrkar att skrivelsen kompletteras med 
följande tillägg i slutet av första stycket (efter "behöver påskyndas."):"/ denna fråga har regeringen 
möjlighet att agera snabbt och kraftfullt. Syskonförturen måste möjliggöras skyndsamt," samt att slutet 
av tredje stycket "och att verka för en allsidig elevsammansättning i skolorna" stryks. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar avslag till Jonas Segersam (KD) ändringsyrkanden. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Jonas Segersams (KD) förslag och finner att 
nämnden bifaller Jonas Segersams (KD) förslag 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 8 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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Lagstiftningen borde ge kommunerna utrymme att med hänsyn till geografiska förutsättningar 
själva utforma urvalskriterier. Självklart ska detta göras utifrån grunden att vårdnadshavares 
önskemål så långt som möjligt ska beaktas och med ett ansvar för att alla elever får en rimlig 
skolväg och placering i närhet av hemmet." 

I övrigt finns mycket att säga om skolvalet i sig och vilka faktorer som ska tas hänsyn till i 
urvalet. Den stress som vårdnadshavare upplevt i och med turerna med syskonförtur är 
olycklig, och Vänsterpartiet stödjer detta förslag mot bakgrund att den är en samhällelig 
angelägenhet att barnomsorg och skola fungerar väl för en fungerande vardag. Dock är det av 
vikt att förturen inte innebär ökad segregation eller att barnomsorgen till följd av systemet inte 
kan planera sin verksamhet. 

Vänsterpartiet ser syftet i att syskon placeras på verksamheter som inte innebär långa resvägar 
för vårdnadshavare, och kanske finns det en nytta i att undersöka kriterier för allokering till 
platser utöver geografi, syskonförtur och kötid inklusive det förslag som OECD fört fram om 
lottning som urval vid skolval. 

Sammanfattning 
Regeringen har beslutat att inleda en översyn (Kommittédirektiv 2018:71), resultatet ska redovisas den 
30 mars 2020. Mot bakgrund av att Högsta förvaltningsdomstolen inte har medgivit prövningstillstånd 
står kammarrättens domar fast. Dessa domar innebär att syskonförturen inte har bedömts vara förenlig 
med lagen. Frågan om skollagens otydlighet när det gäller placering av elev vid skolenhet, har därmed 
åter aktualiserats. Nämnden föreslås skicka skrivelse enligt bilagt förslag till utbildningsministern för 
att påtala att översynen av lagstiftningen behöver påskyndas. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande av Christopher Lagerqvist (M), Lage Hedin (M), 011e 
Romlin (C), Anna Johansson (C) och Linnea Bjuhr (SD) yrkar att skrivelsen kompletteras med 
följande tillägg i slutet av första stycket (efter "behöver påskyndas."):"/ denna fråga har regeringen 
möjlighet att agera snabbt och kraftfullt. Syskonförturen måste möjliggöras skyndsamt," samt att slutet 
av tredje stycket "och att verka för en allsidig elevsammansättning i skolorna" stryks. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar avslag till Jonas Segersam (KD) ändringsyrkanden. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Jonas Segersams (KD) förslag och finner att 
nämnden bifaller Jonas Segersams (KD) förslag 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 8 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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§ 57 

Ersättning till fristående gymnasieskolor för åren 2015-2016 
UBN-2019-0708 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att berörda fristående gymnasieskolor verksamma i Uppsala kommun 2015-2016 ska kompenseras för 
underskottet i den kommunala huvudmannens gymnasieskola under angivna år genom ett extra 
tillskott motsvarande underskottet, och 

att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att beräkna ersättningen till de fristående gymnasieskolorna 
utifrån samma principer som skedde inför utbetalningarna av det extra tillskottet för åren 2011-2014, 
och 

att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till rutin för hur kompensation ska ges 
till fristående verksamhet vid eventuella underskott i den kommunala verksamheten. 

Särskilt yttrande 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) lämnar följande särskilt yttrande: 

Det svenska systemet med privat ägda och drivna skolor, samt det fria skolvalet, skapar stora 
problem i samhället. Vid sidan av att offentliga medel görs till vinster för privata skolkoncerner, 
att pengar som kunde investeras i utbildning används till marknadsföring och att segregationen 
förstärks så får de offentligt drivna verksamheterna ofta konkurrera på ojämlika villkor 
gentemot de privata aktörerna. 

Detta beslut är en konsekvens av just en sådan ojämlik konkurrensfördel, där friskolorna har 
möjlighet att spendera mer pengar för att sedan skjuta till medel från koncernen så har de 
kommunala skolorna ingen sådan möjlighet, då varje underskott i den kommunala skolan måste 
kompenseras till de privata. 

Vänsterpartiet röstar för det här beslutet då lagen ålägger oss att kompensera de privata för 
kommunala underskott; samtidigt är vi av åsikten att det svenska skolsystemet behöver 
förändras. Utbildning är ingen vara som vilken annan, och en utbildningsmarknad är ett 
undermåligt och ineffektivt sätt att allokera resurser till en verksamhet som är hela samhället 
till gagn, och ofta helt avgörande för barn och ungdomars senare livsmöjligheter. 

Sammanfattning 
Fristående gymnasieskolor verksamma i Uppsala under åren 2011-2014 anhöll under 2015 om extra 
bidrag för pedagogisk verksamhet för dessa år. Bakgrunden var det uppkomna underskottet för den 
kommunala huvudmannens gymnasieskola för åren 2011-2014. Utbildningsnämnden beslutade 2016 
att avslå de fristående gymnasieskolornas ansökningar om extra bidrag. De fristående 
gymnasieskolorna överklagade utbildningsnämndens beslut och ärendena gick vidare till 
förvaltningsrätten. I juni 2018 biföll förvaltningsrätten alla överklagandenförutom ett och i avgörandet 
anges att berörda huvudmän "ska kompenseras för den kommunala verksamhetens oreglerade 

Utdragsbestyrkande 
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underskott" för aktuella år. Målet återförvisades till utbildningsnämnden för ny handläggning och 
beräkning. Utifrån domarna från förvaltningsrätten föreslår utbildningsförvaltningen att berörda 
fristående gymnasieskolor som varit verksamma i Uppsala kommun under åren 2015-2016 ska 
kompenseras för underskottet i den kommunala huvudmannens gymnasieskola under dessa år genom 
ett extra tillskott. Utbildningsförvaltningen föreslår vidare att förvaltningen får i uppdrag att beräkna 
ersättningen till de fristående gymnasieskolorna utifrån samma principer, på programnivå, som skedde 
inför utbetalningarna av det extra tillskottet för åren 2011-2014. Förvaltningen föreslår att det extra 
tillskottet utbetalas i april 2019. Utbildningsförvaltningen föreslår vidare att förvaltningen får i 
uppdrag att ta fram ett förslag till rutin för hur kompensation ska ges till fristående verksamhet vid 
eventuella underskott i den kommunala verksamheten. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att utbildningsnämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 4 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 58 

Fyllnadsval av programråd 
UBN-2019-0008 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att entlediga Tommy Sandström (M) från uppdraget som ledamot i programrådet för El- och 
energiprogrammet, 

att välja Lage Hedin (M) till ledamot i programrådet för El- och energiprogrammet från och med 
2019-03-27 till och med 2022-12-31. 

Yrkanden 
Christopher Lagerqvist (M) yrkar att Lage Hedin (M) väljs till ledamot i El- och energiprogrammet 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Christopher Lagerqvists (M) förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Sammanfattning 
Fyllnadsval av programråd för perioden 2019-03-27 till 2022-12-31. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 59 

Val av kontaktperson för barnombudet i Uppsala län 
UBN-2019-0008 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att utse Asal Gohari (S) och Linnea Bjuhr (SD) till utbildningsnämndens kontaktperson för 
bamombudet i Uppsala län till och med 2022-12-31. 

Yrkanden 
Helena Hedman Skoglund (L) yrkar att Asal Gohari (S) utses till utbildningsnämndens kontaktperson 
för barnombudet. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar att Linnea Bjuhr (SD) utses till utbildningsnämndens kontaktperson för 
barnombudet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Helena Hedman Skoglund (L) förslag och Linnea Bjuhrs (SD) förslag mot avslag 
och finner att nämnden bifaller desamma. 

Sammanfattning 
Från och med den 1/1 2019 har BOiU och Uppsala kommun, genom kommunstyrelsen, ett i&buret 
offentligt partnerskap. I och med ny mandatperiod efterfrågar Barnombudet i Uppsala län, BOiU, nya 
kontaktpersoner i nämnder, bolag och förvaltningar. Kontaktpersonen bjuds in till träffar en gång per 
år. Det första tillfållet för denna mandatperiod är den 26 mars 2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 60 

Val av utbildningsnämndens kontaktpolitiker för Uppsalas elevkårer 
UBN-2019-0008 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att utse Dima Sarsour (S) och 011e Romlin (C) till kontaktpolitiker för Uppsalas elevkårer fram till 
2019-12-31. 

Sammanfattning 
Den 27 november 2018 beslutade utbildningsnämnden att ingå i en överenskommelse med Uppsalas 
Elevkårer för perioden 2019-01-01 — 2019-12-31. Överenskommelsen innebär att Uppsalas elevkårer 
ska bedriva verksamhet enligt fastställd verksamhetsbeskrivning. De genomförda aktiviteterna och hur 
målsättningarna har uppnåtts ska redovisas genom muntlig föredragning för kontaktpolitiker från 
utbildningsnämnden och tjänstpersoner från utbildningsförvaltningen. 

Utbildningsnämndens kontaktpolitiker för Uppsalas elevkårer ska under året 2019 närvara på två 
möten. Det första mötet planeras att ske i april med syfte att de närvarande får presentera sig och att 
Sveriges Elevkårer får presentera hur arbetet ser ut på skolorna samt vilka insatser som är prioriterade 
under kommande år. Det andra mötet planeras till november eller december. Under detta möte ska 
Sveriges Elevkårer avge en muntlig slutrapport om hur arbetet ser ut på skolorna. 

Yrkanden 
Helena Hedman Skoglund (L) yrkar att Dima Sarsour (S) utses till kontaktpolitiker för Uppsalas 
elevkårer. 

Jonas Segersam (KD) yrkar att 011e Romlin (C) utses till kontaktpolitiker för Uppsalas elevkårer 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Helena Hedman Skoglund (L) förslag och Jonas Segersams (KD) förslag mot 
avslag och finner att nämnden bifaller desamma. 

Justerandes sign 
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§ 61 

Val av kontaktpolitiker till referensgrupp för partnerskap med Tjejers Rätt 
I Samhället, TRIS 
UBN-2019-0008 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att utse Helena Hedman Skoglund (L) och Hanna Victoria Mörck (V) att representera nämnden 
i referensgruppen för Partnerskap med tjejers Rätt I Samhället, TRIS till och med 2019-12-31. 

Sammanfattning 
Den 24 februari 2016 beslutade nämnden att tillsammans med kulturnämnden, socialnämnden och 
arbetsmarknadsnämnden ingå partnerskap med Tjejers Rätt i Samhället, TRIS. Överenskommelsen om 
partnerskap gäller fram till och med 2019-12-31. En del av överenskommelsen är att de berörda 
nämnderna ska vardera ha två representanter som ingår i en politisk referensgrupp. Den politiska 
referensgruppen ska fungera konsultativt, följa arbetet och lämna synpunkter på partnerskapets 
innehåll samt förslaget till överenskommelse. Referensgruppen svarar även för dialog med TRIS. I 
referensgruppen kommer även att ingå representanter från övriga berörda nämnder. 

Yrkanden 
Helena Hedman Skoglund (L) yrkar att Helena Hedman Skoglund (L) utses till nämndens representant 
i referensgruppen för Partnerskap med tjejers Rätt I Samhället, TRIS. 

Daniel Rogozinski (V) yrkar att Hanna Victoria Mörck (V) utses till nämndens representant i 
referensgruppen för Partnerskap med tjejers Rätt I Samhället, TRIS 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Helena Hedman Skoglund (L) förslag och Hanna Victoria Mörcks (V) förslag mot 
avslag och finner att nämnden bifaller desamma. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 62 

Anmälningsärenden 

Initiativ 
- Nämndinitiativ "Dags att förbättra lärarnas arbetsmiljö" från Christopher Lagerqvist (M), 011e 
Romlin (C) och Jonas Segersam (KD), UBN-2019-2679, Bilaga A § 62. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
.----", C_ 



Justerandes sign 

44 (45) 

upPnli, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§ 63 

Delegationsärenden 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga förteckning av anmälningsärenden och delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälda handlingar till utbildningsnämnden den 27 mars 2019. 

Delegationsbeslut under perioden 2018-02-07 - 2019-03-27 
• Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg — kommunal och fristående verksamhet, 7.4.3 
• Ingripande vid tillsyn, 7.4.4 
• Plats i förskoleklass, 7.5.2 
• Mottagande och placering av elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 7.5.3 
• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg som 

erbjuds istället för förskola/fritidshem samt fritidsverksamhet, 7.4.6 
• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 7.5.4 
• Uppskjuten skolplikt, 7.5.11 
• Skolskjuts enligt reglemente, 7.5.14 
• Busskort med befintlig linjetrafik enligt reglemente, 7.5.15 
• Beslut om resor mellan bostad och skolor, 7.6.19 
• Överenskommelse med fristående gymnasieskola om bidrag som kommunen ska betala till 

huvudmannen för elev på yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion, 
7.6.21 

• Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder, 7.6.22 
• Ekonomisk överenskommelse mellan kommuner för elev som tas emot i annan kommun på 

yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion, 7.6.24 

Yttrande detaljplan 
• Yttrande över detaljplan för Kalle Blanks väg, PBN 2013-000314 

Domar och beslut 
• Förvaltningsrättens beslut — skolskjuts enligt skollagen, UBN-2018-6075 
• Förvaltningsrättensbeslut — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-5362 
• Justitieombudsmannens beslut — Kritik mot utbildningsnämndens i Uppsala kommun för 

bristfällig handläggning av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar, UBN-2018-3225 

Skrivelser/Avtal/Rapporter 
• Musikundervisning i grundskolan årskurs 7-9, granskningsrapport av Skolinspektionen, UBN-

2019-2261 

Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2019 
• Uppföljning januari 2019 

Utdragsbestyrkande 
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• Uppföljning februari 2019 

6. Protokoll från utskott 
• Förskoleutskottets sammanträde 2019-02-28 
• Grundskoleutskottets sammanträde 2019-03-05 
• Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-03-11 
• Gymnasieutskottets sammanträde 2019-03-14 

Protokoll från facklig samverkan 
- 

ProtokolUprotokollsutdrag — övrigt 
• Protokollsutdrag från socialnämndens sammanträde 2019-02-05, SCN-2019-0086 
• Utbildningsnämndens sammanträde 2019-02-13 
• Ordförandebeslut angående om att upphäva syskonförtur 

Inbjudningar / Konferenser 
• Konferens om problematisk skolfrånvaro för Skolpolitiker och förvaltningspersonal 
• Inbjudan till Romadagen den 7 apri 
• Inbjudan från Bamombudet i Uppsala län till elevdialog 11 april 

Övrigt 
• Jonas Segersam (KD) anmäler särskild aktivitet för KD-M-C. 
• Jonas Segersam anmäler studiebesök för KD-M-C 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga A § 62 
Dags att förbättra lärarnas arbetsmiljö! 

I valet 2018 presenterade Alliansen en sammanhållen politik för höjda elevresultat, bättre arbetsmiljö för 
lärarna och en mänskligare skola för barn i behov av särskilt stöd. Idag presenterar Uppsala-Alliansen nästa 
steg i att förbättra lärarnas arbetsmiljö. Det är dags att införa en reform som redan har utvecklats och testats 
i Lund med goda resultat för lärarnas och rektorernas arbetsmiljö. 

I Lund har arbetsgivare och fack enats om vilka delar av lärarnas arbete som kan prioriteras ned eller plockas 
bort när tiden inte räcker till. Bakgrunden till att politiken har gått in och fattat beslut i ansvarig nämnd är 
lärarnas ansträngda arbetssituation. Därmed tar arbetsgivaren sin del av ansvaret gällande ledning, styrning 
och prioritering av arbetsuppgifter. 

Uppsala-Alliansen vill att Utbildningsnämnden fattar beslut om att inleda motsvarande arbete i Uppsala 
kommun senast i april 2019. Det är dags att ta fram en liknande prioriteringslista för skolorna i Uppsala 
kommun. På så vis kan vi förhindra att lärare tvingas gå ned i arbetstid för att orka med sitt viktiga arbete. 

I Lund har arbetsmarknadens parter enats om att svaret på skolans kända arbetsmiljöproblem aldrig får gå 
ut över lärarnas hälsa. Därför har de enats om en lista där såväl lärare som rektorer och förvaltning vet vilka 
arbetsuppgifter som ska prioriteras ned eller strykas när tiden inte räcker till  (se tabell 1). Vid arbetstoppar 
går läraren till sin chef och frågar vad som ska prioriteras bort. Framförhandlad lista underlättar samtalet 
och arbetsmiljön förbättras för både lärare och rektorer. 

Skolans kunskapsuppdrag är det uppdrag som prioriteras framför alla andra (prioritet 1, högsta prioritet). 
Undervisningen och undervisningsrelaterade uppgifter prioriteras i alla lägen. I det ingår noggranna 
förberedelser av varje lektion, genomförande av undervisningen samt nödvändigt efterarbete. 

Uppgifter som också anses centrala (prioritet 2) är planering och bedömning inför betygssättning av annan 
undervisningsgrupp, extra anpassningar, samverkan med vårdnadshavare enligt förväntansdokument, 
förberedelser inför och genomförande av nationella prov, deltagande i arbetslag och ämneslag, 
kompetensutveckling, kollegialt lärande, frånvarorapportering och personalmöten/APT. 

Prioriteringslistan för Uppsala kommun behöver tas fram i samverkan mellan arbetsgivaren, lärarfacken och 
Skolledarförbundet, så listan inte blir eller fungerar som en partsinlaga. Uppgifter som kan komma att 
prioriteras ned behöver diskuteras noga. Även om vissa rutiner finns i Uppsala kommun idag så tillämpas 
dessa inte annat än i enskilda fall. 

I Lund har parterna valt att nedprioritera sysslor som pedagogiska luncher, skolutvecklingsuppdrag, 
handledning av lärarstudenter, läxhjälp och föräldramöten (prioritet 4). Även funktioner som att vakta på 
raster, att utreda kränkningar, att följa upp skolfrånvaro, att rätta nationella prov samt att vara mentor i form 
av utvecklingssamtal har prioriterats ned (prioritet 3) och kan delvis utföras av andra yrkesgrupper i skolan, 
inte minst nyligen pensionerade lärare. 

Enligt arbetsmiljöverket ska varje arbetsplats ha liknande prioriteringslistor, oavsett arbete. Fler och fler 
yrkesgrupper börjar uppmärksamma att så är fallet. I Uppsala behöver prioriteringslistan tas fram redan 
under våren 2019, så att den kan börja användas i skolan med start senast augusti 2019. Den gjorda 
Medarbetarundersökningen behöver ligga till grund för arbetet. 

Ingen lärare ska behöva bli sjukskriven eller gå ned i arbetstid på grund av en orimligt hög arbetsbelastning. 
Det är dags att gå från ord till  handling i arbetsmiljöarbetet — och utbildningsnämnden behöver ta initiativ 
till och löpande följa detta viktiga arbete. 

De bedömningar och prioriteringar som gjorts i grundskolan och grundsärskolan i Lunds kommun 
presenteras i tabell 1, nedan. I sammanhanget ses listan över prioriteringar som ett exempel. 
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Tabell 1: Exempel på resultat av prioriteringssamtal mellan arbetsgivare och fack i Lund. 

Prioriteringslista för lärare i grundskola och grundsärskola 
(Prioriteringslistan kan vid behov även användas för fritidspedagoger som undervisar i grundskola) 

Prioritering görs i dialog mellan lärare och närmaste chef när tillgänglig tid inte räcker till för alla 
arbetsuppgifter som ska utföras. Kategoriseringen av arbetsuppgifterna utgår från vad som är 
kärnverksamheten i lärarnas profession och vilka arbetsuppgifter som kan avvaras under en tid. Viktigt 
att det finns flera arbetsuppgifter som temporärt kan plockas bort. Kategori 4 prioriteras bort i första 
hand och kategori 1 i sista hand. 

Kategori 1 

Undervisning med undervisningsrelaterade uppgifter 

Kategori 2 

Delta i planering och bedömning inför betygssättning av annan undervisningsgrupp 
Extra anpassningar 
Samverka med vårdnadshavare enligt förväntansdokumentet 
Bistå med underlag till pedagogiska utredningar 
Förberedelser och genomförande av NP 
Deltagande i arbetslag och ämneslag 
Kompetensutveckling/kollegialt lärande 
Personalmöten/APT 
Frånvarorapportering 

Kategori 3 

Elevinflytande i form av klassråd och demokratiska grupper 
Mentorskap i form av utvecklingssamtal, mentorstid 
Särskilt stöd 
Rättning av nationella prov 
Uppföljning av hög frånvaro 
Samarbete mellan skolformer/enheter 
Utredning av kränkningar 
Rastvärd/matvärd 

Kategori 4 

Korttidsvikariat 
Särskild prövning 
Deltagande i arbetsgrupper och samtalsgrupper 
Skolutvecklingsuppdrag 
Ämnesansvarig 
Arbetslagsledning 
Samtalsledare 
Mentorskap för nya lärare under introduktionsperioden 
Föräldramöten - enligt förväntansdokumentet 
Handledning av lärarstuderanden 
Pedagogisk lunch 
Representant i forum för samråd 
Läxhjälp, studieverkstad 

Förslag till  beslut. 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att uppdra åt utbildningsdirektören att ta fram motsvarande prioriteringslista för grundskolan och 
gymnasieskolan i Uppsala kommun i syftet att underlätta arbetet för både lärare och rektorer. 

att återkomma till  utbildningsnämnden senast i juni 2019 med en handlingsplan för arbetet. 

Uppsala-Alliansen i Utbildningsnämnden, genom 
Christopher Lagerqvist (M), 011e Romlin (C) och Jonas Segersam (Kf)) 
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