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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Sal C, Uppsala konsert och kongress, klockan 15:05 — 17:25. 

Caroline Hoffstedt (S), ordförande Ersättare: Klas-Heiman Lundgren (S) 
Linda Eskilsson (MP), 1:e vice Peter Gustavsson (S) 
ordförande Fredrik Hultman (M) 
Christopher Lagerqvist (M), 2:e Elin Stening (MP) 
vice ordförande Sanna Sundvall (MP) 
Mattias Kristenson (S) Kajsa Ragnarsson (V) 
Gunilla Oltner (S) Clemens Lilliesköld (V) 
Jan-Åke Carlsson (S) Anna Johansson (C) §§ 159-162 
Agneta Boström (S) Sarah Havneraas (KD) 
Markus Lagerquist (M) 
Gabriella Lange (M) 
Lennart Köhler (MP) 
Sverker Åslund (V) 
Unn Harsem (C) §§ 159-162 
Anna Johansson(C), tjänstgörande 
ersättare §§ 157-158, 163-171 
Helena Hedman Skoglund (L), 
tjänstgörande ersättare 
Pär Sehlstedt (SD) 
Martin Wisell (KD) 
Birgitta Pettersson utbildningsdirektör, Giggi Thomson chef individstöd, Annbritt 
Öqvist chef systemstöd, Birgitta Najafi ekonomichef, Jesper Djupström enhetschef, 
Magdalena Casteryd kommunikationsstrateg, Katarina Håkansson koordinator, 
Cecilia Fernvall tillförordnad chef kommunal gymnasieskola, Ingela Hamlin chef 
kommunal grundskola, Outi Ceder enhetschef, Eva Simonsson controller, Elin 
Lundkvist controller, Marie Fellenius administrativ chef, Lars-Olof Jansson 
controller, Mikael Nyström strateg och Petra Åkerström personalföreträdare LR. 
Christopher Lagerqvist (M) Paragrafer: 157 - 171 

Caroline Hoffstedt, ordförande Christopher Lagerqvist, justerare 

Lars Niska, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Utbildningsnämnden 
2018-11-22 Sista dag att överklaga: 2018-12-19 
2018-11-28 Anslaget tas ner: 2018-12-20 

www.uppsala.se  och utbildningsförvaltningen. 
( 

Lars Niska, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 157 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 158 

Resultatdialog - Lundellska skolan och Fyrisskolan/Uppsala estetiska 
gymnasium 

Rektor för Lundellska skolan Rolf Viberg och rektor för Fyrisskolan och Uppsala estetiska 
gymnasium Runar Krantz presenterar arbetet med resultatuppföljningen för sina respektive enheter. 

§ 159 

Platstillgång förskola 

Chef systemstöd Annbritt Öqvist presenterar platstillgången inom förskolan under höstteiiiiinen 2019 
samt hur andelen tomplatser fördelas mellan kommunala och fristående huvudmän. 

Enhetschef Outi Ceder presenterar tillgången av förskoleplatser inför vårterminen 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 160 

Redovisning av uppdrag om delaktighet 
UBN-2018-6855 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att överlåta till kommande utbildningsnämnd att bedöma om det finns anledning att ta initiativ till 
förändringar i nämndens arbete. 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat en delaktighetstrappa som ska fungera som 
hjälp för att strukturera och utveckla dialogen med invånarna utifrån de beslut som de förtroendevalda 
ska fatta. 

I utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2018 ges förvaltningen i uppdrag att redovisa en 
sammanställning över de dialogmöjligheter som finns mellan förvaltningen och barn/elever respektive 
vårdnadshavare. Bakgrunden är att det i Mål och budget finns ett uppdrag till nämnden att tillämpa 
modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa. 
Förvaltningen gavs därför i uppdrag att stämma av befintliga dialogmöjligheter gentemot SKL:s 
delaktighetstrappa och bedöma om det finns behov av kompletteringar. 

Utbildningsförvaltningen föreslår att det överlåts till kommande utbildningsnämnd att bedöma om det 
finns anledning att ta initiativ till förändringar i nämndens arbete. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 5 november 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 161 

Månadsrapport ekonomi 
UBN-2018-0123 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 22 november presenterade förvaltningen en ekonomisk rapport för 
oktober 2018. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 14 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 162 

Aktuella ärenden 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson berättar att förvaltningen arbetat med en genomlysning av 
enheten för individstöd och tagit fram ett förslag på omorganisation inom verksamhetsområdet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 163 

Ersättningar för pedagogisk verksamhet 2019 
UBN-2018-6942 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet 2019. 

Reservationer 
Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Gabriella Lange (M), Anna Johansson (C) och 
Martin Wisell (KD) reserverar sig i enlighet med vad de tidigare yrkat i nämnden rörande egna 
budgetförslag. 

Särskilt yttrande 
Sverker Åslund(V) anmäler ett särskilt yttrande i bilaga A § 163. 

Martin Wisell (KD) anmäler ett särskilt yttrande i bilaga B § 163. 

Sammanfattning 
Ersättningar för pedagogisk verksamhet måste inför nytt kalenderår föreslås av utbildningsnämnden 
och fastställas av kommunfullmäktige. Enligt skolförordning och gymnasieförordning ska bidraget till 
enskilda huvudmän fastställas per kalenderår och bestämmas efter samma grunder som 
hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskolan och skolan. 
Föreslagna ersättningar bygger på förutsättningar i preliminär Mål och Budget 2019-2021. 
Utöver kommunbidraget tar utbildningsnämnden in avgifter för förskola och skolbarnsomsorg samt 
statsbidrag. Nytt avgiftstak i maxtaxan för år 2019 har beslutats i separat ärende. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 15 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 164 

Förtydliganden av begrepp i reglemente för skolskjuts och andra elevresor 
UBN-2018-6709 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa förslag till reviderat reglemente för skolskjuts och andra elevresor, 

att inför årets skolval förtydliga information om hur val av skola påverkar rätten till skolskjuts enligt 
skollagen, samt 

att inför skolvalet 2020 ge förvaltningen i uppdrag att se över om skolskjutsreglementet behöver 
revideras vad gäller rätten till skolskjuts enligt skollagen i relation till de tre val som elev eller 
vårdnadshavare inbjuds att göra. 

Sammanfattning 
Förtydliganden föreslås i skolskjutsreglemente med anledning av att vissa delar varit svårtolkade. 
Föreslagna ändringar i texten innebär endast förtydliganden av rättigheter, ingen ändring i sak. 

Yrkanden 
Martin Wisell (KD) yrkar på återremiss med motivering i bilaga A § 164. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar tillägg med: 
att inför årets skolval förtydliga information om hur val av skola påverkar rätten till skolskjuts enligt 
skollagen, samt 
att inför skolvalet 2020 ge förvaltningen i uppdrag att se över om skolskjutsreglementet behöver 
revideras vad gäller rätten till skolskjuts enligt skollagen i relation till de tre val som elev eller 
vårdnadshavare inbjuds att göra. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Martin Wisells (KD) återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och 
finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Ordförande ställer slutligen Caroline Hoffstedts (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden 
bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 16 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 165 

Äskande om medel för Mångfaldsbyrån Esmeralda perioden 2019-01-01 - 
2019-06-30 
UBN-2018-5040 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att delfinansiera Mångfaldsbyrån Esmeraldas projekt läxhjälp för perioden 2019-01-01-2019-06-30 
med 112 500 kronor, samt 

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunstyrelsen fattar motsvarande beslut om 
finansiering av Mångfaldsbyrån Esmeraldas projekt Studentambassadörer och Hayat för perioden 
2019-01-01 -2019-06-30. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade 2016-11-02 § 177 att bevilja Mångfaldsbyrån Esmeralda 
delfinansiering för projektet läxhjälp under perioden 2017-01-01-2018-12-31. I samband med detta 
beslutade kommunstyrelsen att gå in och delfinansiera Esmeraldas andra projekt Studentambassadörer 
och Hayat. Under perioden har verksamhet finansierats till hälften av Uppsala universitet och till 
hälften av Uppsala kommun, varav hälften från utbildningsnämnden och hälften från 
kommunstyrelsen. 

Uppsala universitets finansiering av Esmeralda sträcker sig till 2019-06-30, vilket var den från början 
ansökta finansieringsperioden. Verksamheten har nu ansökt om fortsatt finansiering från 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen i Uppsala kommun för perioden 2019-01-01-2019-06-30. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 6 november 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

'64-- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 166 

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2019 till och med läsåret 
2022/2023 med utblick mot 2030 
UBN-2018-6703 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2019 till och med läsåret 2022/2023 med 
utblick mot 2030, enligt bilaga, 

att överlämna lokalförsörjningsåtgärderna i planen till kommunstyrelsen för fastställande och 
genomförande, 

att ge förvaltningen, i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala kommun 
Skolfastigheter AB, justeringsmandat i genomförandet vad gäller slutligt platsantal och 
genomförandetid för lokalförsörjningsåtgärderna, 

att uppdra till förvaltningen, i samverkan med övriga berörda förvaltningar och Uppsala kommun 
Skolfastigheter AB, att inleda beställningsprocessen av åtgärderna inom de ramar som fastställs av 
kommunfullmäktige i Mål och budget, samt 

att uppdra till förvaltningen att genomföra de verksamhetsförändringar som framgår av eller som 
krävs för genomförandet av lokalåtgärderna enligt planen. 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut om ansvarsfördelning och gemensam beredning gällande 
utbildningslokaler har utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret och 
stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2019 till och med 
läsåret 2022/2023. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 7 november 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

H Å 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 167 

Beslut om skolchef i utbildningsförvaltningen 
UBN-2018-6696 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att utse utbildningsdirektören till skolchef för skolformerna förskola, förskoleklass, fritidshem, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gyrrmasiesärskola. 

Sammanfattning 
Enligt skollagen ansvarar varje huvudman för att utbildningen genomförs i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen och andra författningar (2 kap. 8§). För att öka medvetenheten i 
huvudmännens organisation om vad de statliga kraven innebär införs från och med 1 januari 2019 en 
statligt reglerad befattning, skolchef, med ett uppdrag inriktat på efterlevnad av regler. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 31 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

A3 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 168 

Nämndinitiativ "Ett system får aldrig tillåtas gå före våra barn och 
ungdomar" från Christopher Lagerqvist (M) 
UBN-2018-6806 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet. 

Sammanfattning 
Christopher Lagerqvist (M) lämnade vid nämndens sammanträde i oktober in ett nämndinitiativ om 
konsekvenser för fristående förskolor när kommunen byter regelverk för placering på förskola. I 
initiativet ställs följande fråga till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Uppsala 
kommun: 

"När kommer Uppsala kommun meddela beslutet att kompensation utgår till samtliga fristående 
förskolor för att täcka deras ekonomiska bortfall under omställningsperioden i enlighet med befintlig 
lagstiftning?" 

Beslutsgång 
Eftersom det saknas skriftligt underlag vid sammanträdet återremitteras ärendet. 

Utdragsbestyrkande 

Y/A 
Justerandes sign 

23i?) 
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Uppsala   .. UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 169 

Nämndinitiativ II angående den växande droganvändningen vid Uppsalas 
gymnasieskolor från Christopher Lagerqvist (M) 
UBN-2018-4216 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga frågorna och svaren till handlingarna. 

Sammanfattning 
I samband med utbildningsnämndens sammanträde i juni lämnade Christopher Lagerqvist (M) ett 
nämndinitiativ med frågor om rapporterade incidenter i samband med droger och vilka åtgärder som 
vidtas. Bakgrunden var en skrivelse den 8 juni 2018 till nämnden från kuratorer och skolsköterskor. 

Utbildningsnämnden beslutade den 25 oktober 2018 att anse frågorna i nämndinitiativet 
omhändertagna med hänvisning till det uppdrag om arbetet mot narkotika i skolan som beslutades i § 
153 vid samma sammanträde. 

Christopher Lagerqvist (M) lämnade vid nämndens möte i oktober förnyat initiativ i ärendet med 
hänvisning till att det givna svaret var för övergripande. Förvaltningen har svarat på frågorna i 
beslutsunderlaget. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 15 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala.. UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 170 

Anmälningsärenden 

Initiativ 
- Nämndinitiativ angående regler för förskola och pedagogisk omsorg från Gabriella Lange (M), 
Christopher Lagerqvist (M), Martin Wisell (KD) och Unn Harsem (C), bilaga A § 170. 
- Nämndinitiativ III angående den växande droganvändningen vid Uppsalas gymnasieskolor från 
Christopher Lagerqvist (M), bilaga B § 170. 

§ 171 

Delegationsärenden 
UBN-2018-0757 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälda handlingar till utbildningsnämnden 2018-11-22. 

1. Delegationsbeslut från och med 2018-10-25 — 2018-11-21 
• Föra nämndens talan och avge yttrande i ärenden eller mål vid domstol eller myndighet, 7.1.6 
• Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg — kommunal och fristående verksamhet, 7.4.3 
• Ingripande vid tillsyn, 7.4.4 
• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg som 

erbjuds istället för förskola/fritidshem samt fritidsverksamhet, 7.4.6 
• Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjud, 7.4.10 
• 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 förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 7.5.4 
4 Överenskommelse med annan kommun angående ersättning för elev i behov av särskilt stöd, 

7.5.7 
• 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 

2. Yttrande detaljplan 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upF23,11.2 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

3. Domar och beslut 
• Kammarrättens beslut — vitesföreläggande, UBN-2017-3846 
• Förvaltningsrättens beslut — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-3582/3586 
• Förvaltningsrättens beslut — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-4235 
• Förvaltningsrättens beslut — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2855 

4. Skrivelser/Avtal 
_ 

5. Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2018 
• Oktober 2018 
• Redovisning till skolinspektionen 
• Uppföljning av beslut 

6. Protokoll från utskott 
• Förskoleutskottet 2018-11-07 
• Gymnasieutskottet 2018-11-08 
• Arbetsutskottet 2018-11-12 

7. Protokoll från facklig samverkan 
- 

8. Protokoll/protokollsutdrag — övrigt 
• Utbildningsnämnden 2018-10-25 

9. Inbjudningar / Konferenser 
- 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



UBN 2018-11-22 § 163 bilaga A 

Särskilt yttrande 

Vii vänsterpartiet återkommer i vår budget med förslag för utökat modersmålsstöd i förskolan och 
rätt till förskola för barn med arbetslösa föräldrar. 

Alla barn ska ha rätt till den pedagogiska utveckling som förskolan bidrar med. Därför kan inte barn 
till föräldrar som är arbetslösa missgynnas genom en allt för begränsad tid i förskolan. Vänsterpartiet 
vill utöka den möjliga tiden för dessa barn. 

Gällande rätten till sitt eget modersmål så vet vi att det är viktigt att utveckla modersmålet för 
barnets egen utveckling i både modersmål, svenska och i eventuella framtida språkinlärning. Idag 
upplever många föräldrar att deras barn har fått en kraftigt minskad modersmålsundervisning i 
förskolan efter den reform som genomfördes genom utbildningsnämndens beslut UBN-2016-0860. Vi 
ser att utvecklingen av den generella flerspråkiga undervisningen varit bra, men att fler barn har 
behov av en mer individualiserad undervisning och avser därför att skjuta till medel för detta samt ge 
utbildningsnämnden ett uppdrag att ta fram en modell som både är kostnadseffektiv och på ett 
effektivt sätt fyller behoven för barnen. 

Sverker Aslund (V) 



UBN 2018-11-22 § 163 bilaga B 

UBN 2018-11-22 

Särskilt yttrande från Martin Wisell (KD) och Sarah Havneraas (KD) i ärende 9 

Ersättningsnivåerna till pedagogisk verksamhet bygger på kommunledningens inriktning för 

kommunens budget, som beslutas av kommunfullmäktige. Som oppositionsparti avstår vi 

därför från att lägga ett alternativt förslag i detta nämndärende. Vi vill ändå nämna några 

viktiga punkter som vi hade åtgärdat om vi vore i majoritet. 

Frågan om en rättvis fördelning av tilläggsbelopp till fristående skolor måste få en 

tillfredsställande lösning. Ofta är det just de elever som har omfattande stödbehov som har 

störst hjälp av möjligheten att välja en skola som passar just för dem. 

Vi vill understryka behovet av att uppföljning görs av hur strukturersättningen används och i 

vilken mån den resulterar i höjda elevresultat. 

En del skolor har dragits med dåliga resultat under en längre tid. Det finns därför ett behov 

av en mekanism som kan gå in och rycka upp dåligt fungerande skolor. Denna mekanism 

behöver samtidigt kunna finansieras. Ett seriöst räddningsförsök av en skola kan kräva mer 

resurser, och därmed mer pengar, än vad som bir det mekaniska resultatet av kommunens 

mekaniska beräkning av grundbeloppets storlek. En del i ett räddningsförsök kan vara 

insatser från centralt anställda resurspersoner som kan arbeta med flera olika skolor. Om en 

skola, trots riktade insatser, inte lyckas vända sina resultat inom rimlig tid ska skolan stängas 

eller övergå till annan huvudman. Detta för att alla elever ska tillförsäkras en minimistandard 

på den utbildning de har rätt till. 

Inom förskolan är det särskilt viktigt att privata aktörer får ersättning på rimliga villkor. 

Särskilt bör det utredas om det finns behov av kompensation för extra tomplatser under 

hösten 2018 till följd av kommunens ändrade regler för placering av barn. Det är angeläget 

att antalet tomplatser i förskolorna kan hållas nere, dels med tanke på den stora efterfrågan 

på barnomsorg som finns i kommunen, dels av hänsyn till utförarnas ekonomi. 

Martin Wisell (KD) 

Sara Havneraas (KD) 

K 
D 
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UBN 2018-11-22 

Yrkande från Martin Wisell (KD) i ärende 10 Förtydligande i reglemente för 

skolskjuts och andra elevresor 

Jag yrkar återremiss. 

Återremissen ska syfta till att 

- Det införs en bestämmelse om att det i samband med skolvalet ska finnas en information 

om vilka val som skulle innebära att eleven blir beviljad skolskjuts. Detta ska framgå explicit 

(dvs namnen på möjliga skolor ska anges) för varje elev före skolvalet. 

- Risken elimineras för att en elev som valt en skola som 2:a eller 3:e-handsval nekas 

skolskjuts med hänvisning till att de fått en "vald skola". 

- Säkerställa att den enskilda eleven inte i något läge missgynnas av att ange 3 val i enlighet 

med kommunens uppmaning, jämfört med om eleven avstått från att göra något val. 

- Kostnadsberäkning ska finnas för vad det skulle kosta att låta fristående skolor omfattas av 

samma regler för skolskjuts som de kommunala skolorna. 

Motivering 

När motsvarande ärende behandlades för ett år sedan yrkade jag återremiss med samma 

syfte. Tyvärr har inte de efterfrågade förändringarna genomförts i det nu föreliggande 

förslaget till förtydligat reglemente. 

Martin Wisell (I<D) 

K 
D 
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UPPSALA—ALLIANSEN 

APIANIN 
Särskilt nämndinitiativ: Regler för förskola och pedagogisk omsorg 

Den 14 februari 2018 beslutade utbildningsnämnden om att anta nya regler för förskola och 
pedagogisk omsorg. Uppsala-Alliansen med M, KD och C yrkade då på återremiss, då vi tyckte 
att det fanns oklarheter i regelverket som behövde utredas innan reglerna antogs. Nu ser vi — 
dessvärre — att Uppsala-Alliansen fick rätt. Beslutet från i våras var otillräckligt och har skapat 
oönskade effekter i verksamheten. Nu behöver Utbildningsnämnden skyndsamt komma 
tillrätta med problemen. 

Vi anser fortfarande att det finns oklarheter som bör snabbutredas. Därefter behöver 
regelverket revideras. Exempelvis behöver Utbildningsförvaltningen skyndsamt se över hur 
relativ närhet kan fungera på bästa möjliga sätt i förskolan. Definitionen av vad som räknas 
som barnets alternativa förskola behöver göras om. Det är nämligen inte rimligt att barnets 
närmaste förskola räknas som den alternativa förskolan när det inte finns lediga platser. 

Vidare behöver systemet beakta hur regelverket ska se ut när två eller flera syskon söker 
en ny plats samtidigt. Dagens regelverk tar bara upp hur antagning av syskon ska fungera när 
ett syskon till ett barn som redan har en plats söker. Det vore mer rimligt att 
antagningssystemet håller samman syskon när de söker en ny plats samtidigt, så att de kan 
placeras på samma enhet. 

Det behöver även undersökas om det nya regelverket regelbundet genererar fler tomma 
platser i förskolan. Det nya systemet tycks inrymma ett systemfel: ett barn vars plats sägs upp 
har en månads uppsägningstid — ett nytt barn placeras upp till fyra månader fram i tiden. 
Uppsala-Alliansen befarar att detta i vissa fall kommer att leda till att det blir tomma platser i 
upp till tre månader på aktuella förskolor. Just nu framgår inte om och i så fall hur systemet 
hanterar nämnda systemfel. 

Vidare behöver hänsyn tas till gruppens sammansättning och storlek (i enlighet med 8 kap, 
8 § i Skollagen). Om exempelvis två femåringar slutar i en femårsavdelning på en förskola, bör 
förskolan ha rätt att ta in nya femåringar för att fylla upp barngruppen eller säger regelverket 
att de barn med närmast relativ närhet ska tas in, oavsett ålder? Dessa oklarheter riskerar att 
orsaka betydande skada för verksamheterna i Uppsala. Har dialog om hur regelverket kring 
detta kan anpassas på bästa möjliga sätt, ur både förskolor och barns perspektiv, förts med 
både kommunala och fristående förskolor? 

Utbildningsnämnden föreslås besluta: 

Jes< YA1-- 



att ge utbildningsdirektören i uppdrag att skyndsamt utreda vilka konsekvenser som dagens 
regelverk för förskola och pedagogisk omsorg har lett till för barn, vårdnadshavare samt 
fristående och kommunala förskolor. 

att ge Utbildningsdirektören i uppdrag att återkomma till Utbildningsnämnden med förslag 
på revideringar av befintligt regelverk. 

Uppsala den 18 november 2018 

Gabriella Lange (M) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Martin Wisell (KD) 
Unn Harsem (C) 
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Nämndinitiativ III angående den växande droganvändningen vid Uppsalas gymnasieskolor från 
Christopher Lagerqvist (M) 

UBN-2018-4216 

I en skrivelse till  Utbildningsnämnden den 8 juni 2018 uttrycker kommunens kuratorer och skolsköterskor 
en stark oro för att droganvändningen nu tilltar i Uppsala. De uttrycker en förhoppning om att 
kommunens politiker ska ta tag i frågan. Bakgrunden till  personalens skrivelse är de neddragningar som 
Utbildnings-nämnden, under den Socialdemokratiska ledningen, gjorde 2016 rörande kommunens 
förebyggande arbete i Ungdomsteamet. 

Mot denna bakgrund ställde Moderaterna i Utbildningsnämnden följande frågor den 20 juni 2018: 

1) Vilka incidenter i gymnasieskolan finns rapporterade rörande droger åren 2014-2018? 
2) Vilka åtgärder har vidtagits år 2018 inom Utbildningsnämndens ansvarsområde och på vilket sätt skiljer 

sig dessa åtgärder från åtgärderna åren 2014-2016 (före neddragningarna)? 
3) Vilka växande problem kan förvaltningen identifiera i Uppsala redan nu? 

På Utbildningsnämndens i augusti och september hade den politiska majoriteten ännu inte hunnit bereda 
nämnda frågor. Ett kortfattat svar erhölls först efter de allmänna valen, på Utbildningsnämndens möte 
den 29 oktober 2018. Då svaret från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet enbart var av 
generell karaktär och inte belyste den detaljnivå som ärendet kräver gjorde Moderaterna ett nytt försök att 
få svar på dessa angelägna frågor om den växande droganvändningen vid Uppsalas gymnasieskolor. För 
att undanröja eventuella missförstånd preciserades frågorna ytterligare: 

1) Vilka incidenter i gymnasieskolan finns rapporterade rörande droger åren 2014-2018, redovisat 
antingen som helhet eller per skola? 

2) Vilka konkreta åtgärder har vidtagits år 2018 inom Utbildningsnämndens ansvarsområde och på vilket 
sätt skiljer sig dessa åtgärder från åtgärderna åren 2014-2016 (före neddragningarna)? 

3) Vilka växande problem kan förvaltningen identifiera i Uppsala redan nu — i dialog med berörda 
medarbetare och utifrån den övergripande bedömning som huvudmannen har i uppdrag att utföra 
kontinuerligt? 

Under nämndmötet den 22 november 2018 bekräftade Utbildningsförvaltningen att droganvändningen 
tycks tillta snabbt i Uppsala. Fortfarande saknas dock konkreta uppgifter om problemets omfattning och 
utbredning. Har vissa miljöer drabbats särskilt hårt eller är droganvändningen lika vanlig i hela 
kommunen? Vilka insatser avser i så fall Uppsala kommun vidta? 

Uppsala kommun behöver effektiva metoder mot droganvändningen. Moderaterna föreslår därför att 
Utbildningsnämnden beslutar om att årligen redovisa inrapporterade incidenter rörande droger på 
respektive gymnasieskola. Incidentrapporteringen ska ligga till grund för kommunens övergripande 
trygghetsarbete och behövs för att effektiva insatser och åtgärder ska kunna vidtas. Efter drygt sex 
månaders beredning i ärendet ser nu Moderaterna fram emot att ärendet kan lösas på ett tillfredsställande 
sätt. Frågor rörande droganvändning i Uppsalas gymnasieskolor får inte längre nedprioriteras. 

Uppsala den 22 november 2018 

Christopher Lagerqvist (M) 
Utbildningsnämndens andre vice ordförande 
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