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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

Sammanträdesprotokoll 
Plats och tid: Aspen, Stationsgatan 12, klockan 15.00 - 18.06 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Helena Hed man Skoglund (L), ordf. 
Ulrik Wärnsberg (S), 1:e vice ordf. 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordf. 
Hanna Victoria Mörck (V), 3:e vice 
ordf. 
Asal Gohari (5) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Dima Sarsour (5) 
Agneta Boström (S) 
Susanne Engström (MP) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Fredrik Hultman (M) 
011e Rom lm (C) 
Daniel Rogozinski (V) 
Lage Hedin (M), tjänstg. ersättare 
Jim Andersson (SD), tjänstg. 
ersättare  

Ersättare: Petri Lähteenmäki (S) 
Henry Montgomery (5) 
Oscar Matti (L) 
Lennart Köhler (MP) 
Gabriella Lange (M) 
Anna Johansson (C) 
Cecilia Widell (KD) 
Emma Van Alter (V) 

Lars Romanus, Tf. utbildningsdirektör, Annbritt Öqvist, chef systemstöd, Erik Ojala, chef 
Kommunal Förskola, Ingela Hamlin, chef Kommunal Grundskola, Christine Kastner 
Johnson, chef Kommunal Gymnasieskola, Jesper Djupström, avdelningschef 
lokalplanering, Ingrid Holström, verksamhetsstrateg, Elin Lundqvist, controller, 
Magdalena Casteryd, kommunikatör, Katarina Håkansson, koordinator, Catarina 
Eriksson, strateg, Tommy Eriksson, verksamhetsanalytiker 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Utbildningsnämnden Sista dag att överklaga 2019-12-19 
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Utbiidningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

§ 177 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga ärende 14 Lokalförsörjningsplan för pedagogiska 1oka1er2020 till och med 
läsåret 2023/2024 med utblick mot 2030 efter ärende 17 Riktlinjer för 
förväntansdokument i grundskolan, 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes • n Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

§ 178 

Information om aktuella ärenden 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Tf. utbildningsdirektör Lars Romanus informerar nämnden om 

• Kvalitetsmässan i Göteborg 
• Gymnasiemässan den 14 november 
• Resultat från elevenkäten 
• Stadsbidraget för lärarassistenter 

Chef Kommunal Gymnasieskola Christine Kastner Johnson informerar om planerade 
ändringar inom gymnasieskolan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

§179 

Månadsrapport ekonomi 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Tf. utbildningsdirektör Lars Romanus presenterar en ekonomisk rapport för oktober 
2019. 

Utd ragsbestyrka nd e Justerandes s' 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

§ 180 

Revidering av regler för fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet 
UBN-2019-9282 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till reviderade regler för fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet, 

att de reviderade reglerna börjar gälla 1 januari 2020, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera regeländringen för att kunna göra ny 
bedömning inför budget 2022. 

Sammanfattning 
1 Mål och budget 2020 finns en riktad satsning på 5 000 tkr till fritidshem för barn till 
arbetslösa och föräldralediga (antagen av kommunfullmäktige den 4 november 
2019). Till följd av satsningen behöver reglerna för fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet revideras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat en skrivelse den 30 oktober 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes • n 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

§181 

Ersättningar för pedagogisk verksamhet 
UBN-2019-9343 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet 
2020. 

Reservationer 
Jim Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Lage Hedin (M) 
och 011e Rom lin (C) anmäler särskilt yttrande: 

"Vi hade lagt en egen budget för Uppsala kommun på kommunfullmäktige, vilket 
skulle inneburit andra ersättningar för Utbildningsnämnden. För vår del är det viktigt 
att prioritera kärnuppdraget inom förskola, skola och gymnasium, och i stället skära på 
onödig administration. Därför hade även ersättningarna sett annorlunda med ett 
borgerligt styre av kommunen." 

Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) anmäler särskilt yttrande: 

"Vänsterpartiet röstade i Kommunfullmäktige för vår egen budget. Den som 
beslutades bli kommunens budget, var (S, MP, L) minoritetsstyrets budget och det är 
den som förslaget om pedagogisk verksamhet utgår ifrån. 1Vänsterpartiets budget 
hade skolan haft något mer pengar att förfoga över. Då vi ser att vi nu är framme vid det 
så kallade demografiska gapet, där utgifterna växer medan intäkterna inte ökar i 
tillräcklig omfattning och eftersom vi bör ha ett överskott på ca 2 procent över en 
konjunkturcykel så sänker vi överskottsmålet något under en tid då utgifterna kräver 
det, för att senare öka igen. Iden högkonjunktur vi precis anmäler har vi varit med och 
beslutat om stora överskott för att rusta oss för denna situation. Det är att ta ansvar för 
skolan, och för Uppsala." 

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 Mål och budget 2020-2022. 

Utöver kommunbidraget tar utbildningsnämnden in avgifter för förskola och 
skolbarnsomsorg. Nytt avgiftstak i maxtaxan för år 2020 beslutas i separat ärende. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Utbiidningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

Yrkande 
Jim Andersson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att förvaltningen ska 
återkomma med ett förslag i linje med nedanstående motivering: 

"Sverigedemokraterna (SD) vill att kommunens resurser till elever fördelas rättvist. 
Därför föreslår vi att de delar i ärendet som berör 
invandringsrelaterade extraersättningar tas bort. Även den socioekonomiska 
strukturersättningen föreslår vi minskas ned. De pengar som genom dessa 
förändringar sparas ska istället omfördelas till elevpengen, för att gagna alla elever 
i kommunen, oavsett var de eller deras föräldrar är födda. Genom en sådan 
omfördelning får alla kommunens elever större möjligheter till utveckling. 
Gällande den lagstadgade modersmålsundervisningen så föreslår SD en 
effektivisering av verksamheten med 25 0/0." 

Beslutsgång 
Ordförande Helena Hedman Skoglund frågar först om ärendet ska avgöras idag eller 
senare och finner att ärendet ska avgöras idag. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 7 november 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justeran e *gn 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

§182 

Inriktningsbeslut Effektiv och nära vård 2030 
UBN-2019-10052 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom målbilden för Effektiv och nära vård 2030 samt inriktningen för 
utvecklingen av vårdcentrum i länet med strategin för närvårdssamverkan som 
utgångspunkt. 

Sammanfattning 
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) är ett första 
steg i en stor system- och strukturförändring av den svenska hälso- och sjukvården. 
Enligt utredningen behöver omställningsarbetet förankras brett på ledningsnivå 
hos huvudmännen, i såväl politiska som tjänsteledningar, och omsättas i egna 
beslut och planer som konkretiserar arbetet inom de egna ansvarsområdena. 

Tjänsteledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO TL), där tjänstepersoner 
från Region Uppsala och länets kommuner ingår, har framfört behov av att 
kommunerna fattar politiska inriktningsbeslut utifrån målbild och inriktning för 
effektiv och nära vård, i synnerhet för de delar där det finns samordningsvinster. 

Mot bakgrund av detta ställde sig de förtroendevalda i samrådet hälsa, stöd, vård och 
omsorg (HSVO) bakom förslag till inriktning för vårdcentrumutvecklingen i länet den 20 
september 2019 och Regionalt Forum den 4 oktober 2019. Därefter fattar respektive 
huvudman liknande inriktningsbeslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 7 november 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Justerande • n Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

§183 

Val till skolformsutskotten 
UBN-2019-0008 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att till förskoleutskottet utse Susanne Engström (MP) som ordförande, Jonas 
Segersam (KD) som vice ordförande, Asal Gohari (S), Hanna Victoria Mörck (V) och 
Gabriella Lange (M) som ledamöter samt Helena Hedman Skoglund (L) och Anna 
Johansson (C) som ersättare, 

att till grundskoletutskottet utse Oscar Matti (L) som ordförande, 011e Romlin (C) som 
vice ordförande, Ulrik Wärnsberg (S), Lennart Köh ler (MP) och Lage Hedin (M) som 
ledamöter samt Emma van Alter (V) och Christopher Lagerqvist (M) som ersättare, 

att till gymnasieutskottet utse Johan Adler (L) som ordförande, Christopher Lagerqvist 
(M) som vice ordförande, Jan-Åke Carlsson (S), Susanne Engström (MP) och Fredrik 
Hultman (M) som ledamöter samt Daniel Rogozinski (V) och Celicia Widell (KD) som 
ersättare, 

att utbildningsnämndens ledamöter och ersättare får insyn i utskottens protokoll och 
ärendehantering som ej är utav sekretess. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har inrättat skolformsutskott bestående av fem ledamöter 
och två ersättare för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31. Utbildningsnämnden ska 
nu utse ledamöter och ersättare för perioden 2020-01-01 - 2022-12-31. 

Yrkanden 
Helena Hedman Skoglund (L) yrkar med medhåll från Jonas Segersam (KD) och Hanna 
Victoria Mörck (V) att ledamöter och ersättare för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31 
fortsätter som ledamöter och ersättare för perioden 2020-01-01 - 2022-12-31 beaktat 
nämndens beslut den 23 oktober 2019 § 176 gällande fyllnadsval till 
grundskoleutskottet. 

Jim Andersson (SD) yrkar att utbildningsnämndens ledamöter och ersättare får insyn i 
utskottens protokoll och ärendehantering, som ej är utav sekretess. 

Beslutsgång 
Ordförande Helena Hedman Skoglund (L) ställer sitt eget yrkande med Jim Anderssons 
(SD) tilläggsyrkande mot avslag. Utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 8 november 2019. 
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden. 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

§ 184 

Sammanträdestider 2020 
UBN-2019-8020 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att upphäva tidigare beslut om utbildningsnämndens sammanträdestider 2020, 
utbildningsnämnden den 23 oktober § 162 

att utbildningsnämnden 2020 sammanträder följande datum klockan 16.00: 
10 februari, 25 mars, 29 april, 18 maj, 17 juni, 24 augusti, 23 september, 26 oktober, 
18 november och 9 december, 

att utbildningsnämndens arbetsutskott 2020 sammanträder följande datum 
klockan 14.00: 
3 februari, 16 mars, 22 april, 11 maj, 3 juni, 17 augusti, 9 september, 19 oktober, 9 
november och 2 december. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Lage Hedin (M) 
och 011e Rom lm (C) reserverar sig med följande motivering: 

"Det blev lite rörigt när sammanträdestiderna för 2020 beslutades i nämnden, 
problemet var att flera av de synpunkter vi tidigare lyft inte hörsammats. 

Eftersom beslutet redan var fattat tyckte vi därför det var märkligt att ta upp hela 
ärendet för nytt beslut. Vi yrkade därför att fattat beslut skulle kvarstå förutom att 
nämnden 19/5 skulle flyttas till 18/5 

Eftersom vi tycker det är viktigt att alla som kommer med tåg och liknande ska hinna 
vara med från mötets början yrkade vii andra hand på att sammanträdena skulle börja 
16:15 i stället för 16:00. Vi måste tänka på att lägga tillrätta för yrkesarbetande 
fritidspolitiker." 

Sammanfattning 
Ett förslag på sammanträdestider 2020 för utbildningsnämnden och dess 
arbetsutskott har upprättats. Upphandlingsutskottet sammanträder då upphandling 
föreligger. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Lage Hedin (M) 
och 011e Rom lm (C) yrkar på följande: 

a) att beslutet i Utbildningsnämnden angående sammanträdestider 2020 
kvarstår, och att mötet med nämnden 19/5  flyttas till 18/5, 

b) Om vårt yrkande inte finner bifall, yrkar vii andra hand att tid för 
sammanträde ska ändras från föreslagna 16.00 till 16.15. 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

Bestutsgång 
Ordförande Helena Hedman Skoglund ställer Jonas Segersams (KD) med fleras 
yrkande att beslutet i utbildningsnämnden den 23 oktober 2019, angående 
sammanträdestider 2020, ska kvarstå mot arbetsutskottets förslag till beslut. 
Utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande ställer sedan Jonas Segersams (KD) med fleras ändringsyrkande (b) 
mot arbetsutskottets förslag till beslut. Utbildningsnämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 4 november 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

§ 185 

Åtgärder efter kvalitetsrapport 
UBN-2019-2598 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att vid sammanträdet i februari 2020 redovisa en 
sammanfattande analys för kommunal förskola, grundskola och gymnasieskola, 

att ge förvaltningen i uppdrag att till sammanträdet i februari 2020 förbereda 
förslag till utvecklat årshjul för hur rapportering till nämnden ska ske under året, 
samt 

att ytterligare åtgärder för utveckling av kvalitetsarbetet inväntar ny 
utbildningsdirektör. 

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

"Det är bra att kvalitetsarbetet identifieras som ett av de viktigaste områdena för en ny 
utbildningsdirektör att ta tag i. Vi anser att som huvudman behöver vi ha en tydlig 
presentation om kvalitetsarbetet på en hetsnivå och uppåt rapporterat till nämnden så 
att vi säkerställer att det sker systematiskt och med önskad effekt. Därför yrkade vi på 
förra mötet återremiss på föreliggande ärende och anser att de kompletteringar som 
skett är steg i rätt riktning. 

Vi ser därför fram mot att arbetet med detta kommer systematiseras och intensifieras 
ytterligare under kommande år." 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har haft i uppdrag att med utgångspunkt i kvalitetsrapporten 
2018 ta fram förslag på åtgärder, utöver vad som finns i årets verksamhetsplan, som 
behövs för att höja kvaliteten. 

Utbildningsförvaltningen föreslår att kvalitetsarbetet utvecklas. 
-Underlag som presenteras behöver i högre grad synliggöra förutsättningar och 
resurser samt uppmärksamma skillnader mellan enheter och vilka åtgärder som vidtas 
för att öka likvärdigheten. 
-Verksamhetsplanen behöver i högre grad bygga på kunskap som framkommit i 
kvalitetskedjan på olika nivåer i verksamheten. 
-Det behöver finnas en större tydlighet och förutsägbarhet om vilken information som 
ska delges nämnden och när på året denna information kan ges. 
-Den struktur som finns för styrning och uppföljning inom helautbildningsförvaltningen 
behöver förtydligas så att det finns en igenkännbar systematik gemensam för alla 
skolformerna. 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 1 november 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerande sign 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

§186 

Motion om regelbunden kontroll på kommunens skolor med 
narkotikasökhund från Lisen Burmeister (SD) och Linnea Bjuhr 
(SD) 
UBN-2019-8994 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragning i ärendet. 

Sammanfattning 
Lisen Burmeister (SD) och Linnea Bjuhr (SD) föreslår i en motion väckt 16 
september 2019 att kommunen ska verka för att Polismyndigheten genomför 
sökinsatser med narkotikasökhund på kommunens skolor. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 13 november 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Juste a  s sign  Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

§187 

Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om 
feministiskt självförsvar i skolan 
UBN-2019-8989 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservationer 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån försitt eget yrkande. 

Sammanfattning 
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 25 
mars 2019 att kommunfullmäktige ska utreda möjligheten till att erbjuda kurser i 
feministiskt självförsvar till alla tjejer i högstadie- och gymnasieskolan. 

Yrkanden 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Helena Hedman Skoglund (L) ställer arbetsutskottets förslag till beslut 
mot Hanna Victoria Mörcks (V) med fleras yrkande. Arbetsutskottet bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 2 oktober 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkand e 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

§ 188 

Jämförelse tomplatser 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ann britt Öqvist, chef systemstöd, berättar om uppdraget samt ger en jämförelse och 
analys av tom platser kopplat till det nya regelverket för förskola. Regelverket utgår från 
att erbjuda plats i närheten av hemmet utifrån önskad placeringsmånad med hänsyn 
till vård nadshavarens val. 

Utdragsbestyrkande Justerand s,sign 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

§189 

Projekt för ökad skolnärvaro, utveckling och förlängning 
UBN-2019-9342 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att förlänga projekt för ökad skolnärvaro till och med 31 december 2020, 

att avsätta 2 nnnkr i nämndens budget 2020 för finansiering av tre projekttjänster 
som koordinatorer, 

att arbetet för ökad skolnärvaro från och med 2021 övergår i ordinarie verksamhet, 
samt 

att beslutet gäller under förutsättning att socialnämnden och omsorgsnämnden 
tar motsvarande beslut vad avser vardera en tjänst som koordinator. 

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

"Skolplikten gäller, men för många barn idag är det svårt att klara av skolan. 
Anledningarna kan variera men grunden ligger i att alla barn inte får sina behov 
tillfredsställda. Att skolan inte anpassas efter barnet, utan att barnets avkrävs en 
anpassning till skolan, utan att ha förmågan att möta kravet. Därför är projektet 
med att steg för steg öka skolnärvaron viktig. 

Projektet för ökad skolnärvaro drivs idag i projektform, som, när det löper ut, 
förväntas inlemmas i den ordinarie verksamheten.1 sig är detta bra, projekt är till 
för kortsiktiga satsningar och testverksamhet och rätten till utbildning ska 
tillkomma alla barn. Då räcker det inte med att driva frågan kortsiktigt när vi ser att 
vi har många barn med ökade behov i skolan och många barn som dessvärre inte är 
i skolan. 
Att öka närvaron i skolan är en viktig fråga där politik och prioriteringar i nämnden 
spelar roll, därför bör nämnden framgent bevaka frågan, oavsett hur den är 
organiserad, så att vi har ett arbete för att öka närvaron i förvaltningen samt att 
nämnden får vet hur det går." 

Sammanfattning 
Sedan juni 2016 har det funnits ett projekt för ökad skolnärvaro i samarbete mellan 
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden. Projektet har arbetat 
med att ta fram långsiktiga metoder för analyser, rutiner för dokumentation och att 
enhetliga rutiner ska finnas på plats vid en elevs skolfrånvaro. Koordinatorerna har 
också varit inkopplade i enskilda elevärenden och haft en samordnande roll mellan 
elev, familj, skola och andra aktörer, till exempel socialförvaltningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes ign 
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Projektet finansieras till och med 2019 med externa medel. Projektet föreslås förlängas 
ytterligare ett år för att därefter övergå i ordinarie verksamhet. 

Yrkanden 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 31 oktober 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 

(y) 
Justerandes si  4  n 
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§ 190 

Riktlinjer för förväntansdokument i grundskolan 
UBN-2019-3766 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa riktlinjer för förväntansdokument enligt arbetsutskottets förslag, 

att ge förvaltningen i uppdrag att tillse att grundskolorna i kommunens regi tar 
fram ett skolspecifikt förväntansdokument som har sin grund i riktlinjerna, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett stödmaterial med exempel för att 
stödja skolornas arbete. 

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

"Vänsterpartiet anser i grunden att det är positivt med höga och tydliga 
förväntningar både på våra skolor och på alla elever. De höga förväntningarna på 
eleverna är något som skolpersonalen bör visa varje dag i sina möten med eleven, 
och det är inte nödvändigtvis något som kommer framgå av detta dokument i sig. 
Med detta sagt så anser vi att förväntansdokumentet i grunden är bra. 
För att göra det tydligare och bättre spegla intentionen om vad vårdnadshavare 
och elever kan förvänta sig av skolan, samt vilka förväntningar vi kan ha på 
eleverna i Uppsala kommuns skolor, så yrkade Vänsterpartiet för två ändringar i 
dokumentet. 

För det första anser vi att begreppet tolerans är mångtydigt, speciellt i den 
nuvarande skrivningen, och att begreppet därutöver inte är odelat positivt. Att bli 
tolererad innebär i sig ett avståndstagande, att bli uthärdad, vilket exempelvis 
filosofen Slavoj 2iZek har diskuterat; det är fullt möjligt att hävda en tolerans av 
den Andre samtidigt med en segregerande praktik. Därutöver kan ett tolerant 
samhälle, vilket i sig är eftersträvansvärt, inte vara ohämmat tolerant, vilket bland 
annat filosofen Karl Popper undersökt. Han formulerar detta som "toleransens 
paradox"; ett tolerant samhälle måste vara intolerant mot de intoleranta, annars 
kommer konsekvensen bli ett samhälle där toleransen urholkas. Detta är något 
som redan idag ingår i Läroplanen för grundskolan, där det påtalas att intolerans 
måste bemötas. Med nuvarande skrivning framgår inte detta, utan alla förväntas ha 
tolerans för varandras olikheter, utan att specificera ytterligare vad som avses. Med 
Vänsterpartiets förslag till skrivning hade toleransbegreppet strukits till förmån för 
den tydligare och mer inkluderande skrivningen att "En skola fri från kränkningar 
bygger på allas rätt att mötas av respekt och acceptans för den de är". 
För det andra så uppmärksammades nämnden av Barnombudet i Uppsala län på 
att formuleringen "de rättigheter som finns för alla elever i skolan motsvaras också 
av skyldigheter", vilket går stick i stäv med det de försöker kommunicera i sin 

Utdragsbestyrkande 

0-) 



Uppsala 
kommun 

Sida 20 (25) 

Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

informationskampanj till barn och ungdomar om barnkonventionen: att barn har 
rättigheter men inte några skyldigheter. Av den anledningen yrkade vi på att 
meningen skulle omformuleras så att det framgick att barn inte hade några 
juridiska skyldigheter, utan att de "förväntas, utifrån mognad och förmåga, följa de 
rutiner och regler som finns på respektive skola och ta ansvar för sitt lärande". 
Utifrån detta är det olyckligt att övriga partier i Utbildningsnämnden valde att rösta 
mot våra förslag till förbättringar av förväntansdokumentet." 

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. 

Utbildningsnämnden beslutade den 15 maj 2019 (§ 108) 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. 

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

Yrkanden 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) yrkar på följande ändring: 

a) Att stryka denna del i nuvarande lydelse: 

"En trivsam miljö innebär att alla bidrar genom att visa hänsyn, har ett trevligt 
språk och värnar om skolans yttre och inre omgivning. En skola fri från kränkningar 
bygger på att alla har tolerans för och respekterar olikheter." 

till förmån för att lägga till denna lydelse: 

"En trivsam miljö innebär att alla bidrar genom att visa hänsyn, har ett trevligt 
språk och värnar om skolans yttre och inre omgivning. En skola fri från kränkningar 
bygger på allas rätt att mötas av respekt och acceptans för den de är." 

b) Att stryka denna del i nuvarande lydelse: 

"Elever förväntas, utifrån mognad och förmåga, följa de rutiner och regler som 
finns på respektive skola. De rättigheter som finns för alla elever i skolan 
motsvaras också av skyldigheter. 

till förmån för att lägga till denna lydelse: 

Justerandes s' Utdragsbestyrkande 
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"Elever förväntas, utifrån mognad och förmåga, följa de rutiner och regler som 
finns på respektive skola och ta ansvar för sitt lärande." 

Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Lage Hedin (M) 
och 011e Romlin (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Helena Hedman Skoglund (L) ställer Hanna Victoria Mörcks (V) med fleras 
ändringsyrkande (a) mot avslag. Utbildningsnämnden avslår Hanna Victoria Mörcks (V) 
med fleras ändringsyrkande (a). 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) med fleras ändringsyrkande (b) 
mot avslag. Utbildningsnämnden avslår Hanna Victoria Mörcks (V) med fleras 
ändringsyrkande (b). 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag. 
Utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottet förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 24 oktober 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§191 

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2020 till och med 
läsåret 2023/2024 med utblick mot 2030 
UBN-2019-9331 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2020 till och med 
läsåret 2023/2024 med utblick mot 2030, enligt ärendets bilaga, 

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

att ge förvaltningen, i samverkan med kommunledningskontoret och Uppsala 
kommun Skolfastigheter AB, justeringsmandat i genomförandet vad gäller slutligt 
platsantal och genonnförandetid 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, 

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

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret och 
stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram Lokalförsörjningsplan för pedagogiska 
lokaler 2020 till och med läsåret 2023/2024. 

Aktuell plan innehåller omfattande lokalförsörjningsåtgärder, jämfört med dagens 
platsantal sammantaget en utökning med cirka 850 platser inom förskolan och 
cirka 650 platser inom grundskolan för perioden 2020 till och med läsåret 
2023/2024. Inom den kommunala gymnasieskolan sker utökning i befintliga lokaler 
samt att en ny gymnasieskola etableras genom inhyrning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 13 november 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerand ign 
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§ 192 

Revidering av funktionsprogram för grundskolans lokaler 
UBN-2019-1868 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna revideringen av funktionsprogram för grundskolans lokaler i Uppsala 
kommun, enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Nuvarande funktionsprogram för grundskolans lokaler beslutades av 
utbildningsnämnden 2019-05-15. Av funktionsprogrammet framgår att det ska 
uppdateras och revideras årligen. 

lseptember genomfördes en omorganisation där utbildningsförvaltningens 
lokalavdelning slogs samman med stadsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning 
och bildade en fastighetsstab inom kommunledningskontoret. Detta motiverar att 
redan nu genomföra en revidering för att bland annat tydliggöra de nya rollerna. 

Vidare har utbildningsförvaltningen i Stockholms stad förtydligat sitt 
funktionsprogram med mindre justeringar utifrån tillgänglighet och elever i behov av 
särskilt stöd samt stödmaterial. Utbildningsförvaltningen finner det lämpligt att införa 
motsvarande förtydliganden i Uppsalas funktionsprogram. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 24 oktober 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign ; 
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§ 193 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden. 

Sammanfattning 

1. Domar och beslut 
- Högsta förvaltningsdomstolens beslut, Skolskjuts enligt skollagen: fråga om 

prövningstillstånd (UBN-2018-2854) 

2. Skrivelser/Avtal/Rapporter 
- Skrivelse från Engelska skolan 
- SKL cirkulär om bidrag till enskild verksamhet 
- Förtydligande om bidrag till enskild huvudman, grundskola 

3. Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2019 

4. Protokoll/protokollsutdrag - övrigt 
- Protokoll från kulturförvaltningens skyddskommitté den 30 oktober 2019 

5. Inbjudningar/ Konferenser 
- Barnombudet i Uppsala län den 22 november - Dialogtillfä Ile med 

representanter för de femteklassare som Barnom budet träffade i höstas 

6. Nännndinitiativ 
- Gör om antagningssystemet för förskolan, nämndinitiativ från M, C och KD 

7. Övrigt 
- Anmälan om särskild partigruppsaktivitet för L den 8/11 kl. 13 samt för 

Mittenstyret 8/11 kl. 11 

Utd ragsbestyrkand e Justerandes sign 
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§194 

Delegationsärenden 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsärenden. 

Sammanfattning 

1. Delegationsbeslut under perioden 2019-10-23 - 2019-11-14 
Plats i förskoleverksamhet och Pedagogisk omsorg, 7.4.4 
Plats i fritidshem och pedagogisk omsorg, 7.4.4 
Plats eller utökad tid i förskola, särskilda skäl, bidrag till barn/elever med 

omfattande behov av särskilt stöd, tilläggsbelopp/bidrag till barn/elever med 
omfattande behov av särskilda stöd 7.4.4, 7.5.3,7.6.21 

Rätt till omsorg under tid då förskola/fritidshem inte erbjuds, 7.4.11 
Mottagande och placering av elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 

7.5.2 
Ej berättigade skolskjuts/elevresa enligt reglemente, 7.5.13, 7.5.14, 7.6.19 
Skolkort med befintlig linjetrafik enligt reglemente, 7.5.14 
Skolskjuts GR enligt reglemente, 7.5.13 
Delavslag skolskjuts. Ej berättigade skolskjuts/elevresa enligt reglemente med 

skoltaxi, dock skolkort, 7.5.13 
— Föra nämndens talan och avge yttrande i ärenden eller mål vid domstol eller 

myndighet, 7.1.6 

2. Protokoll från utskott 
— Förskoleutskottets protokoll den 24 oktober 2019 
— Grundskoleutskottets protokoll den 25 oktober 2019 
— Gymnasieutskottets protokoll den 7 november 2019 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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