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upRel.f. UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12 klockan 15:00- 20:20, ajournering 19.30-19.40 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Helena Hedman Skoglund (L), 
Ordförande 
Ulrik Wärnsberg (S), 1:e vice 
ordförande 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice 
ordförande 
Hanna Mörck (V), 3:e vice 
ordförande 
Jan-Åke Carlsson (S), §§91-110 
Agneta Boström (S) 
Asal Gohari (S), §§ 91-110 
011e Romlin (C), §§ 91-108 
Susanne Engström (MP) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Fredrik Hultman (M) 
Linnea Bjuhr (SD) 

Ersättare: Oscar Matti (L), tjänstgörande 
ersättare §§ 111-115 
Johan Adler (L) 
Petri Lähteenmäki (S), tjänstgörande 
ersättare 
Henry Montgomery (S), tjänstgörande 
ersättare §§111-115 
Lennart Köhler (MP), §§ 91-100 
Celicia Widell (KD) 
Emma van Aller (V), tjänstgörande 
ersättare 
Anna Johansson (C), tjänstgörande 
ersättare §§ 109-113 
Lage Hedin (M), tjänstgörande 
ersättare 
Jim Andersson (SD) 

Representant från skolverket Andrej Andreewitch §§91-93, representant från skolverket 
Magdalena Molin §§91-93, utbildningsdirektör Birgitta Pettersson, områdeschef Anders 
Pettersson §§91-93, Samverkanschef Susanne Söderberg §§91-95, utvecklingsledare Carina 
B örj edotter §§94-96, handläggare Anton Berg §§94-96, koordinator Per Åström §§91-97, 
koordinator Anders Olsson §§91-97, enhetschef Märit Gunneriusson Karlström, koordinator 
Katarina Håkansson, verksamhetsstrateg Ingrid Holström, verksamhetsanalytiker Tommy 
Eriksson, handläggare Avin Ali Akbar, kommunikatör Magdalena Casteryd, avdelningschef 
Giggi Thomson, chef Kommunal gymnasieskola Christine Kastner Johnson, controller Elin 
Lundqvist §§91-110, avdelningschef Annbritt Öqvist, ekonomichef Birgitta Najafi §§91-110, 
chef Kommunal förskola Erik Ojala §§91-110, Lärarnas Riksförbunds representant Petra 
Åkerström, Chef Kommunal grundskola Ingela Hamlin §§91-110, enhetschef Resursplanering 
och antagning Outi Ceder och Lärarförbundets representant Elias Eriksson 

Jas -Ä—d'athan'yan, sekreterare 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Utbildningsnämnden 
2019-05-15 Sista dag att överklaga: 2019-05-18 
2019-05-28 Anslaget tas ner: 2019-06-18 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 
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upPRI.9 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 91 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tilläggen att efter ärende 23 lägga till följande: 

• Susanne Engström (MP) anmäler deltagande på föreläsning med Ann-Christine Vallberg Roth 
den 25 eller 26 september 2019 för förskoleutskottets ledamöter och ersättare. 

• Christopher Lagerqvist (M) anmäler deltagande på frukostseminarium den 21 maj. 

§ 92 

Information om aktuella ärenden 

Inga aktuella ärenden förelåg. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

rv 
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upP,19.13 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 93 

Överenskommelse med Skolverket om insatser för att stärka utbildningens 
kvalitet för nyanlända barn och elever 
UBN-2019-3751 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelse med Skolverket om insatser för att stärka utbildningens kvalitet för 
nyanlända barn och elever enlighet med redovisat förslag, samt 

att utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att till nämnden i juni redovisa en plan för användning av 
de externa medlen, och eventuella interna medel. Möjligheten för sommarskoleverksamhet för 
nyanlända ska beaktas. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Lage Hedin (M), 011e Romlin (C) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande. 

Överenskommelsen med skolverket är allmän, och vi skulle gärna för nämndens del se vad 
pengarna från Skolverket innebär för planeringen av insatser för de nyanlända eleverna i 
Uppsala. Vi är därför nöjda med att nämnden biföll vårt förslag att förvaltningen redogör för 
hur pengarna ska användas på nästa möte. Dessutom att vi får utklarat om det bara är dessa 
externa medel som kommer användas för projektet, eller om det även planeras tillföras 
kommunala medel och i så fall vilka och hur mycket. 

Vi vill också i detta sammanhang framhålla betydelsen av sommarskoleverksamhet för 
nyanlända. Som det ser ut ger inte projektet några möjligheter för en sådan insats i år, men 
förhoppningsvis kan en insats kommande år övervägas. 

Linnea Bjuhr (SD) lämnar följande särskilt yttrande: 
Kommunen har redan idag problem så det räcker med utanförskap och undermåliga resultat 
vad gäller nyanlända. Det handlar inte främst om brist på pengar utan om att det har kommit 
för många till Uppsala. Sverigedemokraterna (SD) menar att det behövs en invandringspaus i 
Uppsala. Men i den händelse av att vi fortfarande har invandring så är det av högsta vikt att 
Uppsala kommun får ersättning av högre instanser för de omkostnader som kommunen får. Det 
är därför bra att detta första steg i överenskommelsen inte bekostas av kommunen. 

SD har redan föreslagit ett upprättande av ett så kallat "mångkulturellt bokslut" där kostnader 
kopplade till invandringen redovisas. SD ställer sig därmed positiva till förslaget från Uppsala-
Alliansen om en plan för de ekonomiska medlen i överenskommelsen. Framförallt är detta 
viktigt innan man eventuellt går vidare i steg två (insatser) i denna överenskommelse. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

Sammanfattning 
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra systematiska insatser i syfte att stärka 
huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända barn och elever en utbildning av 
hög och likvärdig kvalitet. Målet är att nå högre måluppfyllelse för dessa barn och att förbättra 
förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever. I november 2018 beslutade Skolverket att 
inleda samverkan med Uppsala kommun. I ett första steg föreslås att Uppsala kommun tecknar en 
överenskommelse om framtagande av nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för uppdraget. 
Skolverket erbjuder här att samverka och stödja Uppsala kommun i detta inledande arbete under 
perioden 2019-05-01 — 2019-12-31. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Lage 
Hedin (M), 011e Romlin (C), Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wämsberg (S), Susanne Engström 
(MP), Hanna Victoria Mörck (V) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar att utbildningsförvaltningen ges i 
uppdrag att till nämnden i juni redovisa en plan för användning av de externa medlen, och eventuella 
interna medel. Möjligheten för sommarskoleverksamhet för nyanlända ska beaktas. 

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

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

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign i 

n P 
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5(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 94 

Revidering av delegationsordning för utbildningsnämnden 
UBN-2019-1513 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att anta reviderad delegationsordning med föreslaget tillägg att gälla från och med 1 juni 2019. 

Särskilda yttranden 
Hanna Victoria Mörck (V) och Emma van Aller (V) anmäler följande särskilt yttrande: 

Större organisationsförändringar ska tas upp i nämnden pga påverkar kvalitet och mål. 

Vänsterpartiet har påtalat att frågan om organisationen inom förskolan normalt sett är en fråga 
för förvaltningen att själv avgöra hur denna ska se ut. Denna vår har dock ett beslut tagits inom 
förvaltningen om att organisera om förskolan, vilket vii Vänsterpartiet befarar riskerar den 
pedagogiska kvaliteten i verksamheten samt möjligheten att uppnå de utökade kraven från 
staten om ökad pedagogisk dokumentation och utveckling inom förskolan. Det är då inte en ren 
fråga om verkställighet utan även en fråga om kvaliteten i verksamheten samt dess mål och är 
därför inte vara en delegerad fråga i enlighet med nu gällande och den framtida föreslagna 
delegationsordningen och i enlighet med kommunallagen kapitel 6, paragraf 38. (Återges på 
sidan 3 i ny föreslagen delegationsordning). 

Vänsterpartiet ställer sig därmed bakom förändringarna i delegationsordningen då det i stort 
är uppdateringar efter rådande omständigheter men med påpekande om hur vi menar 
delegationsordningen bör tolkas. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har en delegationsordning för att tydliggöra vilka beslut inom nämndens 
verksamhetsområde som behandlas av andra förtroendevalda eller tjänstepersoner än nämnden som 
helhet. Den 1 juni 2019 går utbildningsförvaltningen in i en ny organisationsstruktur. Den nya 
organisationen innebär att avdelningen för individstöd övergår till att ingå i andra avdelningar på 
utbildningsförvaltningen. Mot bakgrund av omorganisation behöver delegationsordningen revideras då 
delegerade beslut kommer att tas av andra personer än nuvarande delegat. I samband med denna 
revidering har även delegationsordningens struktur och utbildningsnämndens arbetsordning beaktats 
och reviderats för att skapa en enhetlighet med övriga nämnders delegationsordningar. 

Yrkanden 
Helena Hedman Skoglund (L), med instämmande från Linnea Bjuhr (SD), yrkar att till punkt 7.1.1a) i 
delegationsordningen lägga till nämndens ordförande som delegat i de fall ordförande i utskott inte är 
tillgänglig för att fatta beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag tillsammans med tilläggsförslaget från Helena Hedman 
Skoglund (L), mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget med tilläggsförslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

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

Justerandes sign 

9-2  

Utdragsbestyrkande 

ig 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 95 

Information om närvårdssamverkan 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga infounationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Samverkanschef Susanne Söderberg infonnerar om närvårdssamverkan i Uppsala län, dess strategi 
och struktur. Vidare informerar samverkanschef Susanne Söderberg om den lokala 
närvårdssamverkans struktur, som är samverkan mellan Region Uppsala och Uppsala kommun. 
Susanne Söderberg berättar även om prioriterade områden i arbetet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

8(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 96 

Inspel till program och handlingsplan för Uppsalas barn-och 
ungdomspolitik 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Lage Hedin (M), 011e Romlin (C) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Alltför många elever lär sig för lite kunskaper och färdigheter i skolan. Det är den viktigaste 
orsaken till att dessa barn och ungdomar inte deltar aktivt i samhället utan tidigt får sämre 
förutsättningar för att lyckas i livet. När Uppsala kommun nu tar fram ett Barn- och 
ungdomsprogram behöver vikten av att skolan förmedlar kunskaper och färdigheter till alla 
barn genomsyra varje punkt i programmet. Fina ord i ett handlingsprogram löser inte de 
problem som barn och ungdomar upplever i Uppsalas kalla verklighet. 

Målet med Uppsalas barn- och ungdomspolitik när det gäller skolan måste vara att varje elev 
når sin fiilla potential och att vi stärker incitamenten för att se skolan som en investering istället 
för en konsumtionsvara. 

Sammanfattning 
Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerar om utbildningsförvaltningens syn på förslaget på 
programmet och handlingsplanen för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik. 

Utvecklingsledare Carina Börjesdotter och handläggare Anton Berg informerar om det föreslagna 
programmet och handlingsplanen för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik och anledningen 
till dess uppkomst. Programmet och handlingsplanen har tre målområden; att Uppsalas barn och unga 
har goda och jämlika uppväxtvillkor, att tillvarata barn och ungas kompetens och engagemang samt att 
stärka kommunens kapacitet att fatta barnrättsmedvetna beslut. Utvecklingsledare Carina Börjesdotter 
och handläggare Anton Berg ger även exempel på åtgärder för att nå dessa mål och förklarar 
beslutsprocessen för programmet och handlingsplanen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(r) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 97 

Information om skolnärvaroprojektet 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Koordinator Per Åström informerar om skolnärvaroprojektet och dess utgång, samt vilka faktorer från 
projektet som kan implementeras i ordinarie verksamhet och vilka utmaningar som finns med arbetet 
att öka skolnärvaro. 

§ 98 

Information om enkätresultat 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerar om enkäterna som görs i de olika skolformerna och 
presenterar enkäternas resultat. Utbildningsdirektören redovisar även det som hon ser som positivt i 
enkäterna och vad hon ser som utmaningar för de olika skolformerna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upPlf», UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 99 

Nämndens arbete med intern kontroll 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga infotmationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Koordinator Katarina Håkansson och controller Elin Lundqvist informerar om vad intern 
kontroll är och hur nämndens internkontrollplan ser ut, samt redovisar ett förslag på 
arbetsprocess för 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

0--10 
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upP,M11.9 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 100 

Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning period 
januari-april 2019 
UBN-2019-3689 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning period januari-april 2019, 
samt 

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämnden redovisar per mars ett underskott på 40 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor bättre 
än budget Nämnden prognostiserar för helår ett underskott om 2 miljoner kronor. Prognososäkerheten 
bedöms ligga i intervallet -25 miljoner kronor till + 25 miljoner kronor. 

Yrkanden 
Helena Hedman Skoglund (L) yrkar att förslaget att föreslå kommunfullmäktige besluta att medge 
utbildningsnämndens utökad investeringsbudget med 9,1 mnkr för år 2019 utgår. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag tillsammans med Helena Hedman Skoglunds (L) justering 
mot avslag och finner att nämnden bifaller densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 april 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uplinluf UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 101 

Åtgärdspaket för att stärka arbetet mot narkotika i skolan 
UBN-2018-6074 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra det åtgärdspaket som presenteras i ärendet 
med föreslagen ändring, samt 

att uppdraget förutsätter motsvarande beslut i socialnämnden. 

Reservationer 
Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

För att skolan ska kunna vara drogfri är det viktigt att det finns metoder för att upptäcka 
avgöra om en elev nyttjar droger, eller till och med har droger med sig till skolan för 
försäljning. Då är det viktigt att kommunen uppmuntrar lämpliga metoder för att faktiskt få 
resultat. 

En metod som både kan verka förebyggande, avskräckande, samt kan göra att narkotika 
upptäcks är att med hjälp av polisens försorg söka igenom skolor med narkotikasökhund. Om 
Polisen gör oannonserade avsökningar med narkotikasökhund kan man finna elever i riskzonen 
och som är i behov av stöd och hjälp. Ytterligare en metod för att upptäcka narkotikabruk är att 
använda sig av frivilliga provtagningar. Därför föreslog SD att både narkotikasökhund och 
frivilliga provtagningar ska uppmuntras och reserverar sig mot att förslagen inte fick bifall. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Lage Hedin (M), 011e Romlin (C) och Jonas 
Segersam (KD) anmäler särskilt yttrande enligt följande: 

Det är bra att det nu tas steg för förbättringar när det gäller arbetet mot narkotika på skolor. Vi 
anser att vi behöver identifiera förekomsten av narkotika på skolnivå. Detta är en viktig grund 
för kommunens övergripande trygghetsarbete och behövs för att effektiva insatser och åtgärder 
ska kunna vidtas. Därför är vi glada över att nämnden enhälligt valde att bifalla vårt förslag att 
vi ska få en återrapportering till nämnden på skolnivå. 

Vi lyfte denna fråga från Alliansens sida redan i juni 2018, utifrån signaler som inkom från 
elevhälsopersonal, och vi hoppas att arbetet att motverka narkotika kan utvecklas mellan 
skolorna, socialförvaltningen och polis, samt kommunen i övrigt. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

9-) 
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upPleifi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

Sammanfattning 
För att stärka arbetet mot narkotika i skolan har socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen i 
nära samverkan tagit fram ett åtgärdspaket. De föreslagna åtgärderna ska ses som ett sammanhållet 
åtgärdspaket med delar som kompletterar varandra. Arbetet mot narkotika i skolan behöver innehålla 
både åtgärder som är förebyggande på gruppnivå och behandlande på individnivå. För att åtgärderna 
ska ge förväntad effekt, en minskad narkotikaanvändning bland elever och tidigare upptäckt och 
behandling vid missbruk bör alla delar i det föreslagna åtgärdspaketet genomföras. 
Det föreslagna åtgärdspaketet innehåller insatser till kommunala och fristående högstadie- och 
gymnasieskolor i Uppsala kommun. Utbildningsinsatsen, som är en del av åtgärdspaketet, genom 
webbaserade filmer kommer att publiceras så att samtliga skolor oavsett huvudman kan ta del av dem. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Lage 
Hedin (M), 011e Romlin (C) och Hanna Victoria Mörck (V), yrkar att under åtgärdspaketets sjätte 
punkt (sid. 19) och sista meningen i stycket angående åtgärd ändra skrivelsen till att 
"utbildningsförvaltningen rapporterar årligen statistiken över antalet orosanmälningar och 
polisanmälningar rörande droger på respektive skola till utbildningsnämnden". 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar att det på lämplig plats i åtgärdspaketet läggs till (1) att uppmuntra 
Polismyndigheten att narkotikasökhund ska användas för att stärka arbetet mot narkotika i skolan 
samt (2) att utbildningsnämnden uppmuntrar skolorna att använda sig av frivilliga provtagningar för 
att identifiera narkotikabruk bland elever. 

Helena Hedman Skoglund (L), med instämmande från Hanna Victoria Mörck (M), yrkar avslag på 
Linnea Bjuhrs (SD) tilläggsyrkanden. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag tillsammans med Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande 
mot avslag och finner att nämnden bifaller densamma. 

Ordförande ställer därefter Linnea Bjuhrs (SD) första tilläggsförslag mot avslag och finner att 
nämnden avslår densamma. 

Ordförande ställer slutligen Linnea Bjuhrs (SD) andra tilläggsförslag mot avslag och finner att 
nämnden avslår densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 3 maj 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 102 

Ändring av läsårstider 
UBN-2019-3527 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att läsårstiderna för läsåren 2019/2020, 2020/2021 och 2021/2022 ändras så att en studiedag i mars 
flyttas till september enligt förslag. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut om läsårstider för de tre kommande läsåren. 
Läsårstiderna beslutas av respektive kommun i länet efter förslag från skolcheferna i länet. 
Läsårstiderna är också avstämda med UL för skolskjutsplaneringen. 
Efter nämndens beslut har det kommit synpunkter på att en studiedag har flyttats från september till 
mars läsåret 2019/2020. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att studiedagen åter förläggs till 
september. En studiedag i mars kan komma att krocka med något nationellt prov eftersom de 
nationella proven i huvudsak ligger under våren. De nationella provens förläggning beslutas inte med 
samma framförhållning som länets läsårstider. En återflytt av studiedagen i mars till september gör att 
en sådan krock med ett nationellt prov elimineras. 
Den föreslagna förändringen är avstämd i skolchefsgruppen och med Ut. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 17 april 2019. 
Bilaga till förvaltningens förslag till Läsårstider 2019-2022. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

rnS 



15 (38) 

ulnlägif UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 103 

Behov av förskoleplatser i Årsta 
UBN-2019-3546 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att uttala ett behov av 144 förskoleplatser i Årsta. 

Sammanfattning 
När Östra Salabacke-stråket är fårdigutbyggt väntas cirka 2 500 bostäder finnas där i blandade 
upplåtelseformer och hustyper. Det behov av förskoleplatser som de nya bostäderna bedöms generera 
kan inte tillgodoses i befintliga förskolor eller i planerade nya förskolor i stråket varför det behöver 
skapas nya platser. Behovet bedöms inledningsvis till 108-144 platser. Ytterligare platser kan komma 
att behövas. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 17 maj 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(r) 
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upffilufi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 104 

Ansökan urvalsgrunder egen kö — Glinets förskola 
UBN-2019-2695 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med stöd av 8 kap. 19 § skollagen (2010:800) godkänna urvalsgrunder för Glinet 
ekonomisk förening, som innebär följande prioriteringsordning: 
1.) Syskon till barn som redan har plats på Glinets förskola. Med syskon menas här 
samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett vårdnadshavare. 
2.) Barn folkbokförda på en adress med kortast geografiska avstånd till förskolan. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Lage Hedin (M), 011e Romlin (C) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar särskilt yttrande enligt bilaga A § 104. 

Hanna Victoria Mörck (V) och Emma van Aller (V) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 
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 förskolor som valt egen kö varit 
följande: I. Syskonförtur, 2. Geografisk närhet, (3. Lottning/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 till fördel framför kötid. 

Sammanfattning 
Föräldrakooperativet Glinet ekonomisk förening är huvudman för Glinets förskola i Uppsala kommun. 
Huvudmannen önskar övergå från att använda Uppsala kommuns centrala antagningssystem till att 
själv administrera antagningen av barn till förskolan. Huvudmannen har därför inkommit med en 
ansökan om godkännande av urvalsgrunder för antagning till förskolan. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsalat  UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 15 april 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
itg 
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'MOM UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 105 

Behov av grundskoleplatser i Rosendal höstterminen 2020 
UBN-2019-3340 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att uttala ett behov av 180 grundskoleplatser (6 klasser åk F — 5) i Rosendal eller i dess närområde till 
höstterminen 2020, samt 

att det förberedes för ytterligare 180 platser i ett eventuellt steg 2. 

Sammanfattning 
Rosendals skola är nu i tillfälliga lokaler på Polacksbacken. Det tillfälliga bygglovet för dessa går ut i 
januari 2021 och då är den peimanenta skolan ännu inte klar. Det är inte möjligt att förlänga detta 
bygglov. Andra lokaler kommer alltså behövas. Behovet av skolplatser i den sydvästra delen av 
Uppsala överstiger kapaciteten i de lokaler som nu står till buds och därför behövs det nya tillfälliga 
lokaler. 

Stadsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har redan förslag på tänkbar mark för att ställa upp 
moduler. Utbildningsförvaltningen bedömer att utbildningsnämnden behöver uttala ett behov av 
grundskoleplatser för att beställning ska kunna ske. För att möjliggöra att platserna finns till angiven 
tidpunkt kan inte frågan invänta beslut i nästkommande lokalförsörjningsplan. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 16 april 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

93 
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upliMeit UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 106 

Funktionsprogram för grundskolan lokaler i Uppsala kommun 
UBN-2019-1868 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna Funktionsprogram för grundskolans lokaler i Uppsala kommun med föreslagna 
ändringar. 

Särskilt yttrande 
Hanna Victoria Mörck (V) och Emma van Aller (V) anmäler särskilt yttrande enligt följande: 

Vänsterpartiet ser nyttan med skollokaler som har en inneboende flexibilitet för att reducera 
behovet av kostsam ombyggnation till följd av ändringar i population och pedagogisk 
verksamhet, och vi uppskattar att förslaget tar upp vikten av stimulerande utomhus- och 
inomhusmiljö för elevernas utveckling. Det är enkelt att rationalisera bort ytor för lek och 
dagsljus till fördel för lägre kostnader, och som parti sätter vi eleverna och de anställdas 
arbetsmiljö framför ineffektiv kostnadseffektivisering som offentlig förvaltning ofta utsätts för i 
syfte att passa diverse ideologiska infall. 

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. 

Yrkanden 
Helena Hedman Skoglund (L), med instämmande från Linnea Bjuhr (SD), yrkar att under 
entréförhållanden på sidan 18 av funktionsprogrammet revidera skrivningen till följande: 

EN: T.1 
EN: T.2 
EN: T.3 

Funktion: En tydlig, överblickbar, trygg och välkomnande entré. 
Funktion: Begränsa till en huvudentré. 
Funktion: Det skall finnas en direkt entré till minst en hemvist på 

bottenvåningen. 

EN: T.4 Funktion: Hög tillgänglighet vid entréer. Byggnaders huvudentréer ska vara 
fullt tillgängliga. 

Utdragsbestyrkande 

filr 
Justerandes sign 

9-9 
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upPRI.f. UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

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

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Helena Hedman Skoglunds (L) ändringsförslag 
och finner att nämnden bifaller Helena Hedman Skoglunds (L) förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 2 maj 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uplialia UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 107 

Nämndinitiativ om ytterligare remissinstanser för funktionsprogram 
UBN-2019-3687 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att avslå nämndinitiativet om ytterligare remissinstanser för funktionsprogrammet. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde i april inkom Christopher Lagerqvist (M) med ett nämndinitiativ där 
nämnden föreslås besluta att skicka remissen om funktionsprogrammet för skollokalerna till 
Psykologiska institutionen vid Uppsala universitet, BUP vid Akademiska sjukhuset och 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Nämnden beslutade den 27 mars, § 54 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. Sista dag att svara på remissen var den 17 
april 2019. Nämndinitiativet om ytterligare remissinstanser inkom den 24 april 2019, vilket är efter att 
remissförfarandet avslutats. Då denna remiss redan är genomförd bedömer inte förvaltningen att det är 
aktuellt att skicka förslaget på ytterligare remiss. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 2 maj 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UpRellut UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 108 

Uppdrag om förväntansdokument 
UBN-2019-3766 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att för grundskola ta fram riktlinjer för förväntansdokument där det 
tydliggörs vilka förväntningar som 
- skolan har på elever respektive vårdnadshavare 
- elever respektive vårdnadshavare ska kunna ha på skolan, 

att uppdraget ska återredovisas till nämnden senast oktober 2019, samt 

att kommunens kompetens inom kommunikation används för att hitta ett bra namn och en 
kommunikationsplan för genomförande av arbetet. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Lage Hedin (M), 011e Romlin (C) och Jonas 
Segersam (KD) anmäler särskilt yttrande enligt följande: 

Det är bra att man tar fram ett kontrakt som ger inriktning vad föräldrar, skolan och elever kan 
förvänta och bör förhålla sig till i skolmiljön. 

Vi ser nu fram mot att ett arbete enligt vårt förslag inleds hur detta bättre kan benämnas och 
kommuniceras så att effekten blir än större. 

Sammanfattning 
Studiero, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt samspel med elevernas vårdnadshavare är 
viktiga faktorer för en god undervisning. Det finns signaler om att rektorer och lärare känner en allt 
större press från föräldrar som vill påverka undervisning och betyg eller ge andra fördelar för sina 
barn. Samtidigt kan föräldrar uppleva att de inte får vara delaktiga i sina barns skolgång. Om det finns 
oklarheter kring rollfördelning och ansvar skapas en otydlighet och frustration. Förvaltningen föreslås 
få i uppdrag att ta fram förslag till gemensamma riktlinjer för förväntansdokument som varje skola 
sedan ska ha som grund för att arbeta vidare med. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Lage 
Hedin (M), 011e Romlin (C), Linnea Bjuhr (SD), Hanna Victoria Mörck (V) och Helena Hedman 
Skoglund (L), yrkar att kommunens kompetens inom kommunikation används för att hitta ett bra 
namn och en kommunikationsplan för genomförande av arbetet. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

99 
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upP,23,13, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) tilläggsförslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Y) 
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upP19.1.9. UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 109 

Uppföljning av skolvalet 2019 
UBN-2019-3648 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Lage Hedin (M), Anna Johansson (C) och Jonas 
Segersam (KD) anmäler särskilt yttrande enligt följande: 

Vi vill påpeka att vi tycker det är olyckligt att förutsättningarna när det gäller syskonförtur 
ändrades under pågående skolval. Antingen borde man genomfört ett omval, vilket visade sig 
vara omständigt, eller helt enkelt genomföra skolvalet utifrån ingångvärdet att syskonförtur 
borde gälla. Det blev väldigt olyckligt nu, vilket också visat sig i flera överklaganden. 

Sammanfattning 
Skolvalet 2019 resulterade i ett högt valdeltagande där 96,3 procent gjorde ett aktivt skolval, vilket är 
en ökning från förra året. 

I årets skolval har de som inte gjort något skolval konkurrerat om plats utifrån relativ närhet 
tillsammans med de som gjort ett skolval, vilket resulterat i att utbildningsförvaltningen bättre kunnat 
tillgodose alla elevers berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet. Nytt för i år är 
också att de som har en skolplacering inför nästa läsår men som ansökt om skolbyte har direktplacerats 
om de i skolvalet fått något av sina val. 

Inför nästa års skolval behöver skolplaceringsreglementet ses över bland annat vad gäller 
syskonförtur, placering i förberedelseklass och placering i grundsärskola. I samband med skolvalet 
2020 behöver utbildningsförvaltningen fortsätta att utveckla sin omvärldsbevakning samt 
kommunikation och infatmation till vårdnadshavare. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 2 maj 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPRIO, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 110 

Resultat av simuleringar skolval 
UBN-2019-3732 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna, samt 

att uppdra till utbildningsförvaltningen att snarast möjligt ta fram en karta som visar avståndet från 
hemmet till den placerade skolan enligt de två modellerna för de 49 elever som fick annorlunda skolor 
utifrån de olika modellerna. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Lage Hedin (M), Anna Johansson (C) och Jonas 
Segersam (KB) anmäler särskilt yttrande enligt följande: 

Simuleringarna visar att vårt förslag till logaritm är ett bra förslag, varför vi fortfarande anser 
att den bör införas. Vi välkomnar också att vi får mer underlag till nästa nämndsammanträde 
för att kunna få ett bättre system. 

Sammanfattning 
I samband med tidigare års skolval har ett företag föreslagit alternativ modell för att arbeta med 
skolvalet. Utbildningsförvaltningen har genomfört simuleringar från 2017 och 2019 års skolval för att 
undersöka vilka konsekvenserna kan bli av ett alternativt arbetssätt och modell. 
Vid en jämförelse mellan kommunens nuvarande modell och företagets modell i simuleringarna med 
2019 års underlag är det inte möjligt att se någon större skillnad i resultat mellan modellerna. 
Resultatet av simuleringarna visade att båda modellerna placerade 94 procent av barnen på något av 
sina tre val. Andelen av de som fick sitt val 1, 2 och 3 var precis lika stor. För de 49 barn där 
skolplaceringarna skiljde sig mellan modellerna fick 23 barn en bättre placering med företagets 
alternativa modell, 23 barn fick en sämre placering och 3 barn fick en lika bra placering med de båda 
modellerna. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KB), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Lage 
Hedin (M) och Anna Johansson, yrkar att utbildningsförvaltningen uppdras att snarast möjligt ta fram 
en karta som visar avståndet från hemmet till den placerade skolan enligt de två modellerna för de 49 
elever som fick annorlunda skolor utifrån de olika modellerna. 

Ärendet ajourneras 19.30-19.40 för överläggningar i ärendet. 

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

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KB) tilläggsförslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 2 maj 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPni.f. UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-15 

§ 111 

Nämndinitiativ om lärares arbetsmiljö 
UBN-2019-2679 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att besvara nämndinitiativet med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Lage Hedin (M), Anna Johansson (C) och Jonas 
Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Vi tackar för att ordförande välvilligt behandlade vår synpunkt att anse vårt förslag besvarat, 
och inte avslaget, eftersom ju svaret säger att det vi föreslår redan görs. Vi är dock inte eniga i 
den beskrivningen, och yrkade därför bifall till vårt förslag. 

Vi tror att utbildningsförvaltningen behöver bli bättre på samverkan med lärarna, och tydligare 
i att beskriva arbetsuppgifterna i dialog med personalen i syfte att medverka till en bättre 
arbetsmiljö, och förståelse av vilka arbetsuppgifter som behöver prioriteras. 

Särskilda yttranden 
Linnea Bjuhr (SD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Sverigedemokraterna (SD) välkomnar förslag om att minska lärarnas administrativa börda och 
menar därmed att Uppsala-Alliansens (U-A:s) förslag är ett bra förslag. Inte minst den delen 
om att det i kategori I endast ingick "Undervisning". På sammanträdet framkom det att i det 
nuvarande arbete med frågan ingår flera saker under motsvarande kategori. Lärarnas 
viktigaste uppgift ska vara att undervisa och det är något som måste förbättras i nuvarande 
arbete. 

SD noterar också att det på området görs ett arbete med liknande syfte, varför SD påtalade att 
det mot den bakgrunden är orimligt att avslå initiativet och istället föreslog att initiativet skulle 
besvaras. För att inte dubbelarbeta och föregå den process som redan pågår ser SD gärna att 
man återkommer i ärendet när nuvarande arbetsprocess är klar, för att säkerställa att de 
problem som UA lyfte upp är åtgärdade och om så inte är fallet föreslå lösningar. 

Hanna Victoria Mörck (V) och Emma van Aller lämnar följande särskilt yttrande: 
Uppsala-alliansens initiativ är vällovligt, men vi har ändå vissa farhågor kring det, framförallt 
att det kan innebära alltför stor detaljstyrning och att de prioriteringar som bäst skulle gagna 
verksamheten och lärares arbetssituation inte kan göras. Samma problem återfinns också i 
kommunens dokument "Chefsstöd — hantering av arbetstid och hälsofrämjande arbetsmiljö". 

I det dokumentet står exempelvis att undervisning, kollegialt lärande och utvecklingssamtal inte 
kan prioriteras bort, men situationer kan uppstå, och uppstår ofta, där lektioner ställs in för att 
exempelvis ge utrymme att rätta nationella prov, eller att utvecklingssamtal får flyttas fram för 
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att omständigheter försvårar deras genomförande på den först planerade tiden. Detta är fullt 
normalt, och i en väl fungerande skolverksamhet har lärare och deras närmaste chefer 
möjlighet att göra professionella bedömningar om vad som ska prioriteras, samt vad som 
tillfälligt kan nedprioriteras. Alltför strikta riktlinjer från centralt håll kan frånta de anställda 
lärarna och chefen denna professionella autonomi, samt innebära både arbetsmiljörisker och 
att verksamheten blir lidande av ineffektiva prioriteringsordningar. 

I SKL:s och lärarfackens kollektivavtal HÖK 18 står tydligt att parterna gemensamt ska verka 
för "att man på varje arbetsplats finner praktiska metoder för att åskådliggöra arbetsinnehåll 
och balans i den enskilde medarbetarens uppdrag", samt att "organisatoriskt och socialt 
arbetsmiljöarbete (skol-OSA) bedrivs systematiskt på varje arbetsplats med formulerade mål för 
minskning av sjuktalen och förbättring av medarbetarnas arbetsmiljö". Att lärares arbetsmiljö 
behöver prioriteras högre framgår med tydlighet från det tecknade kollektivavtalet, och att 
åskådliggöra lärarnas arbetsuppgifter och hjälpa dem prioritera bland dessa är centralt för en 
god arbetsmiljö, men vi ser inte att detta nödvändigtvis blir fallet ifall man som Uppsala-
Alliansen vill uppdrar "åt utbildningsdirektören att ta fram motsvarande prioriteringslista för 
grundskolan och gymnasieskolan i Uppsala kommun". Istället vill vi uppmana rektorerna att 
initiera diskussioner på enhetsnivå (eller till och med arbetslagsnivå och i vissa fall individnivå) 
tillsammans med medarbetarna kring deras olika arbetsuppgifter och i vilka lägen det är 
lämpligt att de ska prioriteras upp eller ner. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde i mars 2019 inkom Uppsala-Alliansen i utbildningsnämnden, genom 
Christopher Lagerqvist (M), 011e Romlin (C) och Jonas Segersam (KD), med ett nämndinitiativ om 
lärares arbetsmiljö. I initiativet beskrivs att arbetsgivare och fackförbund inom Lunds kommun enats 
om vilka delar av lärarnas arbete som kan prioriteras ned eller plockas bort när tiden inte räcker till. 

En prioriteringsordning likt den som finns i Lund kommun finns redan inom Uppsala kommun. 
Underlaget har tagits fram i samarbete med lärarfacken. 

I utbildningsnämndens verksamhetsplan ges förvaltningen i uppdrag att inleda ett arbete tillsammans 
med lärare och skolledare som syftar till att utröna vilka uppgifter som bidrar till upplevelsen av hög 
arbetsbelastning och komma med förslag på hur arbetsbördan kan underlättas. Förslag till nya 
arbetssätt ska tas fram som säkerställer likvärdighet för alla barn och elever att undervisar av 
legitimerade lärare. I detta arbete kommer att identifieras om det befintliga underlaget behöver 
kompletteras. 

Utbildningsförvaltningen föreslår därför att förslaget i initiativet avslås. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Lage 
Hedin (M) och Anna Johansson (C), yrkar bifall till nämndinitiativet. 

Helena Hedman Skoglund (L), med instämmande av Linnea Bjuhr (SD), yrkar att nämndinitiativet 
anses besvarat med föredragningen i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Helena Hedmans Skoglunds (L) förslag och finner att 
nämnden bifaller Helena Hedman Skoglunds (L) yrkande. 
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Ordförande ställer därefter Helena Hedman Skoglunds (L) förslag mot Jonas Segersams (KD) förslag 
och finner att nämnden bifaller Helena Hedman Skoglunds (L) förslag. 

Omröstning begärs och genomförs. Nämnden fastställer följande propositionsordning: Den som vill 
bifalla Helena Hedman Skoglunds (L) förslag röstar ja, och den som vill bifalla Jonas Segersams (KD) 
förslag röstar nej. 

Med 10 jaröster och 5 nejröster finner ordförande att nämnden beslutar att bifalla Helena Hedman 
Skoglunds (L) förslag. 

Ja-röster avger Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (S), Hanna Victoria Mörck (V), Henry 
Montgomery (S), Oscar Matti (L), Petri Lähteenmäki (S), Agneta Boström (S), Susanne Engström 
(M2), Emma van Aller (V) och Linnea Bjuhr (SD) 

Nej-röster avger: Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M), Lage Hedin (M), Fredrik 
Hultman (M) och Anna Johansson (C). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 april 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 
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§ 112 

Förskoleutskottets deltagande på föreläsning 
UBN-2019-4222 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att bevilja utbildningsnämndens förskoleutskotts ledamöter och ersättare ersättning för deltagande på 
föreläsningen med Ann-Christine Vallberg Roth den 25 eller 26 september 2019. 

Sammanfattning 
Den 25 och 26 september 2019 föreläser Ann-Christine Vallberg Roth för utbildningsförvaltningen. 
Förskoleutskottets ledamöter och ersättare är välkomna att delta på ett av de föreläsningstillfällen som 
erbjuds. Den förtroendevalde anmäler sig genom att gå in i Uppsala kommuns kursbokningssystem 
boka 2010. 
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§ 112 

Förskoleutskottets deltagande på föreläsning 
UBN-2019-4222 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att bevilja utbildningsnämndens förskoleutskotts ledamöter och ersättare ersättning för deltagande på 
föreläsningen med Ann-Christine Vallberg Roth den 25 eller 26 september 2019. 

Sammanfattning 
Den 25 och 26 september 2019 föreläser Ann-Christine Vallberg Roth för utbildningsförvaltningen. 
Förskoleutskottets ledamöter och ersättare är välkomna att delta på ett av de föreläsningstillfållen som 
erbjuds. Den förtroendevalde anmäler sig genom att gå in i Uppsala kommuns kursbokningssystem 
boka 2010. 
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§ 113 

Deltagande på konferens 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att bevilja Christopher Lagerqvist (M) ersättning för deltagande på frukostseminariet 
"Glädjeparadoxen — målkonflikt mellan glädje och inlärning i skolan?"den 21 maj 2019. 

Sammanfattning 
Frukostseminariet "Glädjeparadoxen — målkonflikt mellan glädje och inlärning i skolan?" äger rum 
den 21 maj 2019 klockan 08:30 — 10:00 Armémuseum, Riddargatan 13 och Artillerigatan 13, 
Stockholm. 
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§ 114 

Anmälningsärenden 

Initiativ 
- Nämndinitiativ "Pedagogisk utveckling i förskolan, eller avveckling?", UBN-2019-4426, Bilaga B § 
114. 
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§ 115 

Delegationsärenden 
UBN-2019-0009 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
Anmälda handlingar till utbildningsnämnden den 15 maj 2019. 

Delegationsbeslut under perioden 2019-04-01-- 2019-05-14 
• Ange yttranden om detaljplaner och program, 7.1.8 (se 
• Rätt till omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds enligt 25 kap 5 § skollagen, 

7.4.10 
• Beslut om att godkänna byte av namn, huvudman, organisationsnummer och utökning för 

enskild huvudman i förskola, 7.4.2 
• Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg — kommunal och fristående verksamhet, 7.4.3 
• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg som 

erbjuds istället för förskola/fritidshem samt fritidsverksamhet, 7.4.6 
• Beslut om undantag från skollagens öppenhetskrav, 7.4.12 
• Mottagande och placering av elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 7.5.2 
• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 7.5.3 
• Beslut i fråga om elev tillhör målgruppen för grundsärskolan, 7.5.7 
• Rätt att slutföra utbildningen i två år i grundskola eller grundsärskola, 7.5.9 
• Rätt till uppskjuten skolplikt,7.5.10 
• Skolskjuts enligt reglemente, 7.5.13 
• Busskort med befintlig linjetrafik enligt reglemente, 7.5.14 
• Beslut i individärende som ej delegerats till annan delegat, 7.6.1 
• Beslut om preliminär och slutlig antagning till de olika gymnasieutbildningar som anordnas av 

Uppsala kommun, inklusive antagning till programinriktat individuellt val, 7.6.6 
• 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 

• Ekonomisk överenskommelse mellan kommuner för elev, folkbokförd i Uppsala kommun, som 
tas emot i annan kommun på yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion, 
7.6.24 

• Beslut i fråga om huruvida elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan,7.6.26 
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1. Yttrande detaljplan 
• Yttrande gällande detaljplan för del av kvarteret St Johannes, (del av Fjärdingen 9:2), PBN 

2016-003010, UBN-2019-2449 
• Yttrande gällande detaljplan för kvarteret Seminariet, PBN 2017-002441, UBN-2019-2367 

2. Domar och beslut 
• Kamrrättens beslut — rätt att ta del av allmän handling, UBN-2019-1739 
• Förvaltningsrättens beslut — laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), UBN-2018-

3727 

3. Skrivelser/Avtal/Rapporter 
• Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU) 

4. Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2019 
• Uppföljning april 2019 

5. Protokoll från utskott 
• Förskoleutskottets sammanträde 2019-04-25 
• Grundskoleutskottets sammanträde 2019-04-26 
• Gymnasieutskottets sammanträde 2019-05-09 

6. Protokoll från facklig samverkan 
• Förhandlingsprotokoll från Lärarförbundet, 2019-05-06 — 2019-05-08 med bilagt yttrande 

över Funktionsprogram för grundskolans lokaler i Uppsala kommun (UBN-2019-1868) 

7. Protokoll/protokollsutdrag — övrigt 
• Utbildningsnämndens sammanträde 2019-04-24 

8. Inbjudningar / Konferenser 

9. Övrigt 
• Posttidning Lika värde, nr. 2, Specialpedagogiska myndigheten 
• Utbildningsnämndens partigrupper (S), (L) och (MP) anmäler särskild aktivitet den 15 maj 

2019. 
• Nämndinitiativ "Pedagogisk utveckling i förskolan, eller avveckling?" från Hanna Victoria 

Mörck (V) och Emma van Aller (V). 
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Bilaga A § 104, Ansökan om urvalsgrunder för egen kö — Glinets förskola 

Ärende 16 

Ansökan urvalsgrunder egen kö — Glinets förskola 

Särskilt yttrande 

Uppsala-Alliansen 

Att nu ytterligare en förskola väljer att starta egen kö är ett tecken på att kommunens kösystem för 
förskola är undermåligt. Vi har tidigare anfört följande. 

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 till förskola, och ökar de 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. 
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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. 

Jonas Segersam (KD) 

Christopher Lagerqvist (M) 

011e Romlin (C) 
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Bilaga B § 114, Anmälningsärenden 

Pedagogisk utveckling i 
förskolan, eller avveckling? 
En ny organisations struktur för förskolan är beslutad av förvaltningen i Uppsala. Det kan hävdas vara 
något som enbart är en fråga för förvaltningen självt. Vanligtvis skulle vi i Vänsterpartiet instämma 
men vi vill dock här hävda att de effekter av organisationsförändringen som vi befarar, är en anledning 
till att ärendet bör tas upp för beslut i nämnden. 

Vad är det då som är problemet? 

Enligt förvaltningen har en genomlysning gjorts under 2018 av förskolan och ett antal problem har 
kommit upp till ytan. För att åtgärda problemen föreslås en organisationsförändring. De belysta 
problemen är inget som Vänsterpartiet vill ifrågasätta, istället är frågan om inte barnet kastas ut med 
badvattnet, eller i klartext, att Uppsala i viljan att åtgärda problem skapar nya, och kastar ut en i andra 
delar välfungerande organisation. 

Trygghet som grund för utveckling 

Uppsala har haft en organisation där pedagogisk utveckling har legat på en mellancentral nivå vilket 
gjort det möjligt att satsa på en löpande utveckling av pedagogiken för förskolan. Nu ska en ny 
läroplan i förskolan implementeras och behovet av ledning i ett utvecklande pedagogiskt arbete med 
god kvalitet är av största vikt. Vii Vänsterpartiet menar att den nya organisationen genom att slå 
sönder just det strategiska arbetet med utvecklande pedagogik dels riskerar pedagogiken på sikt, dels 
skapar oro i personalen och risk för att de nya regleringen inte implementeras i tid. Vi önskar att 
nämnden och förvaltningen säkerställer att den utvecklande pedagogiska funktionen finns kvar och har 
förmåga att hantera rådande regelförändringar som är på väg att träda i kraft. 

Delat ansvar 

Nuvarande organisation bygger på två nivåer där förskolechef har det övergripande ansvaret samt 
arbetare särskilt med det pedagogiska uppdraget, ålagt av staten, tillsammans med pedagogiska 
utvecklare samt biträdande förskolechefer som har ansvaret för personal och ekonomi, ålagt från 
kommunen. 

Större ansvar 

Den nya organisationen vill avlasta de biträdande förskolecheferna genom att ge dem färre 
personal/förskoleenheter att ansvara över. Det är vällovligt, men när samma befattning (som då 
förändras till titeln förskolechef) istället får ytterligare ett verksamhetsområde att ansvara över - det 
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pedagogiska, utöver ansvar för ekonomi och personal så blir resultatet att befattningen får ett större 
område att ha kontroll över, vara inläst på och ansvara för. Vanligen är det just att ha för många 
verksamhetsområden som ansvar som bidrar till mer stress än ansvaret för själva antalet enheter. 

Svårt se resultat av omorganisationer 

En omorganisation är ofta ett sätt att ruska om verksamheten, att se över förbättringar, effektivisera 
och även göra besparingar. Ofta leder en omorganisation till oro i personalgruppen och till att de som 
kan, väljer andra jobb, än att stanna i en orolig tid. Dessutom är det väldigt sällan som 
omorganisationer leder till de tilltänkta besparingar som åsyftas då själva förändringen i sig kostar 
mycket i tid och då viktiga funktioner ändå behöver återskapas och inte kan prioriteras bort. Därav är 
vi oroliga över att förändringen leder till att vi förlorar viktig kompetens och skapar onödig oro. 

Uppsala har goda vitsord 

Uppsala har fått goda vitsord för sin organisation, Malmö kommun har en liknande organisation som 
även den fått goda vitsord. SKL är inne på samma grundidé och Skolverket verkar se fördelar med 
organisationen. Därför ska vi inte prioritera bort den goda verksamhet som finns i ett försök att hantera 
ett problem med stor arbetsbelastning på en grupp av medarbetare. Gör istället ett omtag för att hitta 
en lösning där kommunen kan bevara och utveckla pedagogiken i förskolan och samtidigt skapa en 
trygg och effektiv organisation med bra arbetsmiljö för alla medarbetare. 

Vii Vänsterpartiet önskar 

Att frågan om hur förskolan ska organiseras inom Uppsala kommun tas upp för beslut i nämnden. 

Alternativt, 

Att Uppsala kommun fortsatt ska ha en samlad strategisk pedagogisk utveckling för att bevaka 
pedagogisk utveckling i omvärlden, inspirera och vägleda Uppsalas förskolor. 

Att nämnden och förskoleutskottet fortsatt håller sig underrättat om den pedagogiska utveckligen 
in förskolan med anledning av omorganisationen som där är påbörjad för att säkerställa 
ovanstående och eventuellt ta nödvändiga beslut när så krävs. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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