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upPlele UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

Plats och tid: Utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15.00 —  18.00 

Tjänstgörande: Caroline Hoffstedt, ordf 
Linda Eslcilsson (MP), 1:e vice ordf 
Reidar Andersson (M), t o m § 45 
Christopher Lagerqvist (M), 2:e vice ordf, 
from§46 
Mattias Kristenson (S) 
Gunilla saliner (S) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Agneta Boström (S) 
Markus Lagerquist (M) 
Gabriella Lange (M) 
Elin Stening (MP) 
Sverker Åslund (V) 
Unn Harsem (C) 
Anna Manell (L) 
Pär Sehlstedt (SD) 
Martin Wisell (KD) 

Ersättare: Awring Koyi (S) 
Reidar Andersson (M), fr o m § 46 
Fredrik Hultman (M) 
Sanna Sundvall (MY) 
Kajsa Ragnarsson (V) 
Clemens Lilliesköld (V) 
Anna Johansson (C) 

Övriga 
deltagare: 

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör, Katarina Håkansson koordinator, Atutbritt Öqvist, Birgitta Najafi ekonomichef 
Staffan Ceder kommunikationsstrateg, Erik Oj ala chef gymnasieskolan, Ingela Hamlin chef grundskolan, Gitt Näsberg 
chef förskolan, Giggi Thomson chef individstöd, Jesper Djupström lokalchef, Annica Sundel chef 
nämndadministration, Anja Korpi-Kardell strateg, Magdalena Olander strateg, Lars Niska nämndsekreterare. 

Justerare: 
Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Markus Lagerquist (M) 

Utbildningsförvaltningen, 2017-04-26 

Paragrafer: 42 -  75 

Carol me Hoffste 
C_ 

t (S), ordf  Marrus Lagerquist M), justerare 

Solweig Wikto sSon, sekreterare 

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

Sista dag för överklagande: 

Datum för anslags nedtagande: 

Utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12 

\ 

Solweig Wikt ,r—siöri,--sekreterare 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Utbildningsnämnden 
2017-04-19 
2017-04-27 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

2017-05-18 

2017-05-19 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 42 

Anmälan av tjänstgörande ledamöter 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna anmälan av tjänstgörande ledamöter för mötet den 19 april. 

§ 43 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att utse Markus Lagerquist (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 
26 april 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 44 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna utsänd föredragningslista med följande tillägg: 

- Information från utbildningsdirektören 

Reservation 
Markus Lagerquist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) reserverar sig 
till förmån för eget yrkande. 

Yrkanden 
Markus Lagerquist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) yrkar att punkt 
6. på dagordningen "Information, fristående skolan Kajan" ändras från informationspunkt till 
beslutspunkt. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer liggande förslag med tillägg Infonnation från utbildningsdirektör mot avslag 
och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Ordförande ställer därefter Markus Lagerquist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin 
Wisell (KD) yrkande att punkt 6 på dagordningen "Infoimation, fristående skolan Kajan" ändras 
från informationspunkt till beslutspunkt och finner att nämnden avslår förslaget. 

Omröstning begärs och genomförs: Nämnden fastställer följande propositionsordning: Den som 
bifaller föreliggande förslag med tillägg Information från utbildningsdirektör röstar ja. Den som vill 
bifalla Markus Lagerquists (M), Anna Manells (L), Unn Harserns (C) och Martin Wisells (KD) 
röstar nej. 

Ja-röster: Caroline Hoffstedt (S), Linda Eskilsson (MP), Mattas Kristenson (S), Gunilla Oltner 
(S), Jan-Åke Carlsson (S), Agneta Boström (S), Elin Stening (MP, Sverker Åslund (V) 

Nej-röster: Markus Lagerquist (M), Reidar Andersson (M), Gabriella Lange (M), Anna Manell (L), 
Unn Harsem (C), Pär Sehlstedt (SD), Martin Wisell (KD). 

Därmed beslutar nämnden enligt ordförandes förslag med åtta ja-röster mot sju nej-röster. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign /VL  
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Up Ram UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 45 

Information från utbildningsdirektören 

Utbildningsdirektören informerar nämnden om dagsaktuella skolfrågor. 

§ 46 

Månadsrapport ekonomi 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Vid nämndens sammanträde infoimeras om månadsrapport ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

§ 47 

Verksamhetsredovisning för TRIS, Tjejers Rätt i Samhället 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med en redovisning av antalet deltagare i 
TRIS simskola 2016. 

Ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 19 december 2016, § 212, att godkänna överenskommelse om 
partnerskap med TRIS — tjejers rätt i samhället. TRIS har inkommit med redovisning av 
verksamheten 2016, se ärendets bilaga. 

Beslutsunderlag 
TRIS-tj ej ers rätt i samhället Redovisning av verksamhetsbidrag 2016 tillställd utbildningsnämnden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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(knala UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 48 

Information, fristående skolan Kajan 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga infoimationen till handlingarna. 

Reservationer 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande, bilaga 1. 

Ärendet 
Vid nämndens sammanträde informeras om ersättning till den fristående skolan Kajan. 

Yrkanden 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) yrkar att 
ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att justera 
tilläggsbeloppen så att alternativa verksamheter till kommunens möjliggörs. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Ordförande ställer därefter Christopher Lagerqvists (M), Anna Manells (L), Unn Harsems (C) och 
Martin Wisells (KD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden avslår förslaget. 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala.i UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 49 

Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), jourhem och 
stödboende — ny modell Skolsam, 1JBN-2017-1681 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att från och med augusti 2017 införa en organisation för samordning, 
uppföljning och stöd till skolor när det gäller elever i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), 
jourhem och stödboende 

att organisationen ska anordnas i linje med det förslag som redovisas i ärendet, 

att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med socialförvaltningen säkerställa att övergången 
till nytt arbetssätt beaktar berörda barns skolsituation, 

att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med socialförvaltningen utarbeta samarbetsformer 
för att säkerställa uppföljningen och stödet av placerade barn utbildning, 

att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med socialförvaltningen utvärdera arbetet under 
första halvåret 2019, samt 

att för 2017 bidra till socialnämndens finansiering av Skolfam med totalt 1 020 tkr. 

Reservationer 
Christopher Lagerqvist (M), Alma Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande, bilaga 2. 

Ärendet 
Ordförandena i utbildningsnämnden och socialnämnden har givit respektve förvaltning i uppdrag att 
ta fram ett förslag till organisation som tillgodoser behovet av samverkan, uppföljning och stöd till 
skolor när det gäller elever i samhällsvård. I ärendet presenteras ett förslag att från och med augusti 
2017 bygga en organisation för samordning, uppföljning och stöd till skolor när det gäller elever i 
familjehem, hem för vård eller boende (HVB), jourhem och stödboende. Modellen benämns 
Skolsam och ska ersätta det arbete som Skolfam idag gör inom utbildningsnämndens 
ansvarsområde. I modellen ska erfarenheterna från Skolfam tas tillvara. 

Yrkanden 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) yrkar 
att 
avslå majoritetens förslag att förändra och kraftigt försämra verksamheten för utsatta barn och 
ungdomar i Uppsala genom att avveckla SKOLFAM:s verksamhet, 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att säkerställa att utsatta barn och ungdomar aldrig får bli 
en budgetregulator. 

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

Ordförande ställer därefter Christopher Lagerqvists (M), Anna Manells (L), Unn Harsems (C) och 
Martin Wisells (KD) tilläggsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att nämnden avslår 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-10. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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U131'1919, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 50 

Delegationsordning fri kvot på gymnasieskola 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ändra delegationsordningen för antagning av elever genom fri kvot från biträdande enhetschef 
på antagningsenheten till avdelningschef på kommunal gymnasieskola. 

Ärendet 
I dagsläget beslutar fristående gynmasieskolor samt kommunala gymnasieskolor i Tierp, 
Östhammar och Knivsta kommun själva över fri kvot medan fri kvot på kommunala 
gymnasieskolor i Uppsala kommun beslutas av antagningsenheten på delegation från 
utbildningsnämnden. 

Enligt delegationsordningen för utbildningsnämnden (beslutad 2016-09-28) är biträdande 
enhetschef på antagningsenheten delegat för ärenden som gäller "antagning av elever genom fri 
kvot och antal platser som ska avsättas för fri kvot" efter att ha hört med chef för kommunal 
gymnasieskola (nummer 7 i delegeringsförteckningen för gymnasiekola och gynmasiesärskola). 
Hänvisning görs till 7 kap. 3§ Gymnasieförordningen (2010:2039) som fastställer att huvudmannen 
beslutar om det antal platser som ska avsättas för fri kvot. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-03. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uPplete, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 51 

Val av ledamot till gymnasieutskottet 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att utse Sanna Sundvall (MP) till ny ledamot i utbildningsnämndens gymnasieutskott. 

Ärendet 
Då Mohammed Tahir (MP) lämnat sitt uppdrag i utbildningsnämndens gymnasieutskott har en 
vakans uppstått som ledamot i utskottet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-10. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upelete UTB ILDNIN G S N ÄMND EN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 52 

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om att göra om den årliga 
gymnasiemässan till en yrkes- och utbildningsmässa, UBN-2017-01252 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Stefan Hanna och Anne Lennartsson, båda (C), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 7-8 november 2016, att utbildningsnämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna 
att utveckla vår befintliga gymnasiemässa till en yrkes- och utbildningsmässa med syftet att minska 
avhoppen från gyrrmasieskolan. 

Yrkanden 
Unn Harsem (C) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Unn Harsems (C) bifall till motionen och fmner att 
nämnden finner bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-16 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

44 
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upecalue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 53 

Remiss angående ansökan om nyetablering av fristående grundskola Oasen Utbildningscenter 
AB, UBN-2017-0778 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från Oasen Utbildningscenter AB i enlighet med ärendets bilaga. 

Reservationer 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Oasen Utbildningscenter AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
att etablera en fristående grundskola, Humana skolan. Oasen Utbildningscenter AB planerar att 
erbjuda 20 utbildningsplatser på Humana skolan för årskurs 6-9 vid fullt utbyggd verksamhet 
läsåret 2018/2019. 

Mottagandet av elever till skolan kommer enligt ansökan att vara ett komplement till traditionell 
skola. Mottagande avser i första hand elever som är inskrivna i någon av Humana-koncernens 
behandlings- eller familjehem. 

Yrkande 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) föreslår 
nämnden att tillstyrka ansökan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M), Anna Manells (L), 
Unn Harsems (C) och Martin Wisells (KD) yrkande och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-03 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



12(36) 

upP(Milue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 54 

Remiss avseende ansökan från Thoren Innovation School AB om utökning av befintligt 
tillstånd för fristående gymnasieskola, UBN-2017-0773 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från Thoren Innovation School AB i enlighet med ärendets bilaga. 

Reservationer 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Thoren Innovation School AB har sedan tidigare ett tillstånd att bedriva gymnasieutbildning i 
Uppsala kommun. Tillståndet avser Naturvetenskapsprogrammet (inriktning naturvetenskap samt 
inriktning naturvetenskap och samhälle) och Teknikprogrammet (inriktning informations- och 
medieteknik samt inriktning teknikvetenskap). Huvudmannen har inte startat någon skola utifrån 
detta tillstånd och man söker nu en utökning med sikte på att etablera den nya skolan 2018. 

Yrkande 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) föreslår 
nämnden att tillstyrka ansökan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M), Anna Manells (L), 
Unn Harsems (C) och Martin Wisells (KD) yrkande och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-23 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upplelue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 55 

Remiss angående ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående 
gymnasieskola Development through Education and Culture in Uppsala (DEDUCU), 
UBN-2017-0788 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från DEDUCU - Development through Education and Culture in 
Uppsala i enlighet med ärendets bilaga. 

Reservationer 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
DEDUCU - Development through Education and Culture in Uppsala, ekonomisk förening, har hos 
Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för att i Uppsala kommun bedriva 
nedanstående utbildningar: 

Handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service. 

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi. 

Yrkande 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) föreslår 
nämnden att tillstyrka ansökan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M), Anna Manells (L), 
Unn Harsems (C) och Martin Wisells (KD) yrkande och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-10. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upelalue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 56 

Remiss angående ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorf gymnasium om godkännande som 
huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning, UBN-2017-0182 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorf i enlighet med ärendets bilaga. 

Reservationer 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) reserverar 
sig till föltaån för eget yrkande. 

Ärendet 
Stiftelsen Uppsala Waldorf har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
särskild variant av det Estetiska programmet med waldorfpedagogik. 
Utbildningens syfte är att bedriva undervisning på gymnasial nivå utifrån den Waldorfpedagogiska 
traditionen och Lgy 2011. I utbildningen ska även naturvetenskapliga kurser inkluderas. 

Av ytrandet framgår att det generellt inte saknas elevplatser på de nationella inriktningarna inom det 
Estetiska programmet. Däremot kan det finnas ett behov av den särskilda inriktning som utgår från 
den Waldorfpedagogiska traditionen och det kan finnas ett intresse från de elever som studerar i 
grundskolan Uppsala Waldorfskola att fortsätta sina studier med waldorfpedagogik på 
gymnasienivå. Det kan även finnas ett visst intresse från andra elever att få möjlighet att läsa det 
aktuella programmet med en annan pedagogik än det som erbjuds i de övriga gymnasieskolorna i 
Uppsala kommun. 

Yrkande 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) föreslår 
nämnden att tillstyrka ansökan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M), Anna Manells (L), 
Unn Harsems (C) och Martin Wisells (KD) yrkande och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelese 2017-03-30. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upPalk, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 57 

Remiss avseende ansökan från Thorengruppen AB gällande utökning av befintlig fristående 
gymnasieskola - Yrkesgymnasiet Uppsala, 1JBN-2017-0806 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från Thorengruppen AB i enlighet med ärendets bilaga. 

Reservationer 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av den befintliga fristående 
gymnasieskolan Yrkesgymnasiet i Uppsala med nedanstående utbildningar: 

Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna fritid och hälsa samt pedagogiskt arbete. 

Handel- och administrationsprogrammet med inriktningarna administrativ service samt handel och 
service. 

Hotell- och turismprogrammet med inriktningarna hotell och konferens samt turism och resor. 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning kök och servering. 

Av yttrandet framgår att det generellt inte saknas elevplatser på Barn- och fritidsprogrammet, 
Hotell- och turismprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet trots den beräknade 
elevökningen fram till 2022. 
Antalet elevplatser på de aktuella programmen finns redan i tillräcldig omfattning för att täcka 
behovet. En ytterligare utökning skulle därmed medföra avsevärda negativa ekonomiska 
konsekvenser för Uppsala kommun. 

För Handel- och administrationsprogrammet saknas det elevplatser inför läsåret 2017/2018. 

Yrkande 
Christopher Lagerqvist (M), Arma Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) föreslår 
nämnden att tillstyrka ansökan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M), Anna Manells (L), 
Unn Harsems (C) och Martin Wisells (KD) yrkande och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upPlalue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-10 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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peke» UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 58 

Remiss angående ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola ProCivitas Privata 
Gymnasium AB, UBN-2017-0734 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB i enlighet med ärendets 
bilaga. 

Reservationer 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
ProCivitas Privata Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för att i Uppsala kommun bedriva nedanstående utbildningar: 

Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik. 

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap. 

Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle. 

Av yttrandet framgår att det finns en balans mellan antalet erbjudna elevplatser och antalet sökande 
elever för Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. För 
Naturvetenskapsprogrammet saknas det elevplatser inför läsåret 2017/2018. 

Antalet elevplatser på Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet finns redan i 
tillräcklig omfattning för att täcka behovet. En ytterligare utökning skulle därmed medföra 
avsevärda negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun. 
Däremot finns det ett behov av elevplatser för Naturvetenskapsprogrammet. 

Yrkande 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) föreslår 
nämnden att tillstyrka ansökan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M), Anna Manells (L), 
Unn Harsems (C) och Martin Wisells (KD) yrkande och fmner att nämnden bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upP(§1.13 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-10 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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tlupealo, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 59 

Remiss angående ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola Rytmus AB, UBN-
2017-0733 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från Rytmus AB i enlighet med i ärendets bilaga. 

Reservationer 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manen (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Rytmus AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för att i Uppsala 
kommun bedriva nedanstående utbildningar: 

Estetiska programmet med inriktning musik. 

Av yttrandet framgår att det generellt inte saknas elevplatser på det sökta programmet och inte 
heller till den specifika inriktningen trots den beräknade elev-ökningen fram till 2022. 

Antalet elevplatser på Estetiska programmet inriktning musik finns redan i tillräcklig omfattning för 
att täcka behovet. En ytterligare utökning skulle dkined medföra avsevärda negativa ekonomiska 
konsekvenser för Uppsala kommun. 

Yrkande 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) föreslår 
nämnden att tillstyrka ansökan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M), Anna Manens (L), 
Unn Harsems (C) och Martin Wisells (KD) yrkande och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-30 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upecnalue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 60 

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020 med utblick mot 2030, 
UBN-2017-1557 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020 med utblick mot 2030 enligt 
bilaga i ärendet, 

att överlämna lokalförsörjnings åtgärderna i planen till kommunstyrelsen för fastställande och 
genomförande, 

att ge förvaltningen, i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen och 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 Skolfastigheter AB, att genomföra 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. 

att uppdra till förvaltningen att vid nästa revidering av planen ta med förslag om en allergianpassad 
förskola. 

Reservation 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Urin Harsem (C) och Martin Wisell (KD) reserverar 
sig till fölinån för eget yrkande, bilaga 3. 

Ärendet 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut om ansvarsfördelning och gemensam beredning gällande 
utbildningslokaler (KSN-2014-1581, KSN-2016-0531) har utbildningsförvaltningen, 
kommun] edningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram lokalförsörjningsplan för 
pedagogiska lokaler 2017-2020. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 unciele UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

Yrkanden 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) yrkar 
att ärendet återremitteras och kompletteras med korrekta fakta, jämförelser och analyser samt 
att tillskapandet av en allergianpassad förskola läggs till i planen. 

Ordförande yrkar att uppdra till förvaltningen att vid nästa revidering av planen ta med förslag om 
en allergianpassad förskola. Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och 
Martin Wisell (KD) jämkar sin andra att-sats med ordförandes yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Christopher Lagerqvists (M), Anna Manells (L), Unn Harsems (C) och Martin 
Wisells (KD) yrkande om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner bifall till att 
ärendet ska avgöras idag. 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner bifall. 
Ordförande yrkar att uppdra till förvaltningen att vid nästa revidering av planen ta med förslag om 
en allergianpassad förskola och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-04 
Strategisk lokalförsörjningsplan 2017-2020 med utblick mot 2030, reviderad den 11 april 2017 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP{Milue UTB ILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 61 

Yttrande över betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 
2016:94), UBN-2017-0819 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande enligt ärendets bilaga över betänkandet om att uppmärksamma elevers frånvaro 
och agera. 

Bakgrund 
Uppsala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers 
frånvaro och agera (SOU 2016:94). Utredningens förslag syftar till att skolorna ska uppmärksamma 
och agera på elevers frånvaro på ett tidigare stadium än vad som sker i dag och att eleverna ska få 
den hjälp de behöver för att deras rätt till utbildning ska tillgodoses. Utredningens förslag syftar 
även till att ge hemkommunen bättre förutsättningar att aktivt agera vid problematisk frånvaro. 
Ytterst syftar förslagen till att bidra till en bättre skolmiljö med ökad skolnärvaro. Utredningen 
bedömer att förslagen kan leda till minskad frånvaro och till att ett ökat fokus läggs på frågor som 
gäller närvaro och förebyggande av frånvaro i skolorna. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-11. 
Förslag till yttrande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upp,aloi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 62 

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18, UBN-2017-1447 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att enligt förslag fastställa utbudet för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan årskurs 1 läsåret 
2017/18 

Ärendet 
Utbildningsnämnden ansvarar, i egenskap av huvudman för skolan, för vilket utbud den kommunala 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Uppsala ska erbjuda. 

Nämnden ska vid sitt utbudsbeslut utgå från de av staten fastställda nationella programmen och dess 
inriktningar, samt eventuellt beviljade särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar 
därutöver. Vid sitt beslut ska nämnden ta hänsyn till samhällets behov av högre utbildning, 
arbetsmarknadens långsiktiga behov av arbetskraftsförsörjning och de sökandes önskemål om 
utbildning. Även överenskommelser med andra kommuner, via samverkansavtal, och de fristående 
gymnasieskolornas utbud ska vägas in. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-29. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,19,11.9 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 63 

Ändring av beslut om vård- omsorgprogrammet, 1JBN-2017-1448 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att upphäva den del av beslutet från 22 april 2015 som handlar om att flytta vård- och 
omsorgsprogrammet. 

Bakgrund 
Placeringen av utbildningarna i den kommunala gymnasieskolan beslutas av chef kommunal 
gymnasieskola. I samband med att nämnden 22 april 2015 fattade flera beslut för att nå en ekonomi 
i balans i den kommunala gymnasieskolan som innebar nedläggningar av skolor så tydliggjordes i 
de besluten vissa placeringar av utbildningar. (Dnr UBN-2015-1633) 

I samband med beslutet 22 april 2015 så beslutades att vård- och omsorgsprogrammet ska flytta 
från Lundellska skolan till Katedralskolan. Sedan det beslutet togs har förutsättningarna förändrats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-29. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upealue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 64 

Motion av Martin Wisell (1(D) om lärare som utsätts för hot och våld, UBN-2017-1251 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C), Martin Wisell (Kl)) och Pär 
Sehlstedt (SD), bilaga 4. 

Ärendet 
Martin Wisell (KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 
2016, att uppdra till utbildningsnämnden att: 

- Utarbeta en handlingsplan i syfte att öka tryggheten för lärarna. 
- Nyckeltal, i enlighets med motionens intentioner, tas fram och redovisas öppet, exempelvis i 

kommunens årsredovisning. 

Yrkanden 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C), Martin Wisell (Kl)) och Pär 
Sehlstedt (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutgång 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner bifall. Ordförande ställer 
proposition på Christopher Lagerqvists (M), Anna Manells (L), Unn Harsems (C), Martin Wisells 
(KID) och Pär Sehlstedts (SD) yrkande om bifall och finner avslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-21. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upeacilki UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 65 

Biblioteksplan för Uppsala kommun, UBN-2016-0859 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom förslag till Biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020, 

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för beslut. 

Särskilt yttrande 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) lämnar ett 
särskilt yttrande enligt bilaga 5. 

Ärendet 
Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner "anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet". Syftet med biblioteksplanen är att ge strategisk vägledning för 
biblioteksverksamheterna. Planen är skriven med fokus på bibliotekens användare och på 
omvärldsfaktorer som kan komma att påverka bibliotekets verksamhet och utveckling 

Biblioteksplanen gäller både folk- och skolbibliotek. Eftersom skolbibliotek är ett av många 
områden inom skolan är skrivningarna om dem betydligt mindre omfattande än de som berör 
folkbiblioteken. Folk- och skolbibliotek är två skilda verksamheter kopplat till huvudman, uppdrag 
och målgrupp. Samtidigt finns många beröringspunkter. Biblioteksplanen pekar på områden där 
skolans och folkbibliotekens uppdrag kompletterar varandra och där samarbete därför bör utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-10. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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fä uPente UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 66 

Utredningsdirektiv — modell för kulturgaranti för barn och unga, UBN-2017-0728 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till direktiv för uppdraget att ta fram en modell för kulturgaranti för 
barn och unga i Uppsala kommun 

Sammanfattning 
Kulturnämnden och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att utveckla 
barns och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan. I föreliggande ärende föreslås ett 
direktiv för uppdrag till kulturförvaltningens avdelning för strategi och omvärld att i samarbete med 
utbildningsförvaltningens avdelning för systemstöd ta fram en modell för kulturgaranti för barn och 
unga. Ärenden bereds gemensamt i kulturnämnden och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-10. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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fä Uppsala 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 67 

Information till nämnd vid allvarliga händelser, UBN-2017-0318 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Bakgrund 
Utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 mars 2017 att uppdra år förvaltningen att 
undersöka möjligheten att ta fram en modell för att i fortsättningen snabbt redovisa misstänka 
allvarliga brott som inträffar i skolan för nämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-10. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upeacifi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 68 

Initiativ om entreprenörskap i skolan, UBN-2017-1598 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att avslå förslaget om kartläggning av entreprenörskap i undervisningen mot bakgrund av pågående 
uppdrag i nämndens verksamhetsplan. 

Reservation 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) reserverar 
sig till förmån för bifall till initiativet. 

Bakgrund 
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 22 mars 2017 väckte Unn Harsem (c) och Anna 
Johansson (c) följande förslag om entreprenörskap i skolan: 
I förslaget anges att det 2010 påbörjades ett arbete med implementering av entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande i Uppsalas skolor. Ett särskilt projekt, Gnistan, fick i uppdrag att arbeta med 
fortbildning och kompetensutveckling av skolledare och pedagoger från förskola till 
vuxenutbildning. Målet formulerades som att barn, ungdomar och vuxna i skolorna och 
utbildningsverksamheten ska mötas av lärmiljöer som uppmuntrar dem att utvecklas till 
företagsamma, entreprenöriella individer. 

Förslaget innebär att utbildningsnämnden kartlägger nuläget. I vilken utsträckning har målet nåtts 
eller var är man på vägen mot målet? Kartläggningen föreslås också omfatta skolornas samverkan 
med Ung företagsamhet (UF) och vad som är resultatet av överenskommelsen med UF. Detta bör 
ge en avstamp för en möjlig fortsättning. Resultatet av den samlade kartläggningen får läggas till 
grund för eventuella åtgärder. 

Yrkande 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) yrkar bifall 
till inititativet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M), Anna Manells (L), 
Unn Harsems (C) och Martin Wisells (KD) yrkande och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-05. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upenlue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 69 

Initiativ om regler för skolskjuts, UBN-2017-1455 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att avslå förslaget om förändrad tillämpning av skolskjutsreglerna under innevarande läsår, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att överväga övriga förslag i den pågående översynen av reglerna för 
skolskjuts. 

Reservation 
Martin Wisell (KD) och Unn Harsem (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ärende 
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 22 mars 2017 väckte Martin Wisell (kd) ett initiativ 
med förslag till förändringar i regler för skolskjuts. Utbildningsförvaltningen föreslår att förslagen 
avslås då en översyn av reglerna redan pågår. 

Yrkande 
Martin Wisell (KD) och Unn Harsem (C) yrkar att nämnden ska besluta i enlighet med det 
ursprungliga initiativet från Martin Wisell (Kl)). 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Martin Wisells (KD) och Unn Harsems (C) yrkande 
och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-10. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

( 
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UTB ILDNINGSNÄMNDEN 

SA1VIM4NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 70 

Förslag om informationskampanj, föräldranätverk och familjedaghem, UBN-2017-1446 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att avslå förslaget om informationskampanj för möjlighet att starta föräldranätverk och 
familjedaghem. 

Reservation 
Martin Wisell (Kl)) och Unn Harsem (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ärende 
Vid nämndens sammanträde den 22 mars 2017 lämnar Martin Wisell (KID) ett förslag där 
utbildningsnämnden föreslås besluta att uppdra till förvaltningen att genomföra en 
informationskampanj om möjligheten till att starta föräldranätverk samt om familjedaghem. 

Yrkande 
Martin Wisell (Kl)) och Unn Harsem (C) yrkar att genomföra en informationskampanj om 
möjligheten att starta föräldranätverk samt om familjedaghem. Inslag i en sådan kampanj kan vara 
utskick till alla nyblivna föräldrar (som också kan innehålla annan relevant information från 
kommunen), tidningsannonser, anslag på familj ecentraler/öppen förskola, tydlig information om de 
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en person ska kunna bedriva "annan pedagogisk 
omsorg", att kommunens hemsida utformas så att föräldranätverk blir en tydlig rubrik som är lätt att 
hitta och innehåller den information som behövs för den som saknar förkunskaper. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Martin Wisells (KL)) och Unn Harsems (C) yrkande 
och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-03. 

   

Justerandes sign 

 

Utdragsbestyrkande 
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upPleila UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 71 

Initiativ om kontroll vid tekniska fel, UBN-2017-0885 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga info mationen till handlingarna 

Bakgrund 
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 22 mars 2017 väckte Gabriella Lange (M) följande 
fråga: 

Det har i närtid varit två medialt uppmärksammade tekniska fel som upptäckts i ett sent skede. 
Det gäller förskoleenkäten och skolvalet. Vilka kontrollfunktioner finns på förvaltningen för att 
förhindra liknande situationer? 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-06. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2upekeilue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 72 

Initiativ om resebidrag vid praktik, UBN-2017-0885 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Bakgrund 
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 22 mars 2017 väckte Christopher Lagerqvist (m) en 
fråga om flexibilitet i systemet med resebidrag. Frågan är hur majoriteten ser på om resetiden kan 
vara hur lång som helst till en praktikplats eller om det bör finnas ett tak där t.ex. bilersättning ges 
istället för busskort. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-04. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 73 

Initiativ om information om principer vid bedömning av tilläggsbelopp, UBN-2017-0885 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Reservationer 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande, bilaga 6. 

Ärende 
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 22 mars 2017 väckte Alliansen följande förslag: 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 
att uppdra till förvaltningen att ta fram en transparent redovisning av de principer som gäller för 

huruvida en fristående skola ska beviljas tilläggsbelopp för en given elev samt hur storleken 
på tilläggsbeloppet då ska beräknas. 

Yrkanden 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) yrkar att 
ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att justera 
tilläggsbeloppen så att alternativa verksamheter till kommunens möjliggörs. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Ordförande ställer därefter Christopher Lagerqvists (M), Anna Manells (L), Unn Harsems (C) och 
Martin Wisells (KD) tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår förslaget. 

Votering begärs och genomförs: Nämnden fastställer följande propositionsordning: Den som vill 
bifalla Christopher Lagerqvists (M), Anna Manells (L), Unn Harsems (C) och Martin Wisells (KD) 
röstar ja. Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar nej. 
Ja-röster: Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Gabriella Lange (M), Anna Manell 
(L), Unn Harsem (C), Pär Sehlstedt (SD), Martin Wisell (KD). 
Nej-röster: Caroline Hoffstedt (S), Linda Eskilsson (MP), Mattias Kristenson (S), Gunilla Oltner 
(S), Jan-Åke Carlsson (S), Agneta Boström (S), Elin Stening (MP, Sverker Åslund (V). 

Därmed beslutar nämnden enligt arbetsutskottets förslag med åtta nej-röster mot sju ja-röster. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-04. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 74 

Anmälningsärenden 

Initiativ 
a. Unn Harsem (C) anmäler initiativ: Frågor om uppdateringen av den strategiska planen 
b. Anna Manell (L) anmäler initiativ: Frågor om förändringar rörande lärlingsutbildningarna 

§ 75 

Delegationsärenden enligt förteckning 2017-03-21, UBN-2017-0675 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga anmälningarna till handlingarna 

Ärendet 
Anmälningar redovisade på utbildningsnänmdens möte den 19 april 

1. Delegationsbeslut från och med 2017-03-21 — 2017-04-18 
• Beslut om anpassad studiegång 
• Redovisning av åtgärder 
• Ej berättigade skolskjuts/elevresa enligt regelmente 
• Busskort med befintlig linjetrafik enligt reglemente 
• Skolskjuts enligt reglemente 
• Beslut om APL resor mellan bostad och skola 
• Beslut ej om APL resor mellan bostad och skola 
• Plats i förskoleklass 
• Mottagande och placering av elev i förskoleklass, grundkola och grundsäskola 
• Rätt till omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds 
• Beslut om preliminär antagning till gymnasieskola årskurs 1 läsåret 2017/18 
• Beslut om avstängning 
• Plats i förskoleverksamhet och fritidshem och pedagogisk omsorg 
• Plats i fritidshem och pedagogisk omsorg 

2. Yttrande detaljplan 
3. Domar och beslut 

• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-4858 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-1076 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-1587 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-1079 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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• Förvaltningsrättens dom — överldagat beslut, UBN-2016-1078 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-1077 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-1431 
• Kammarrättens beslut — UBN-2016-1597 

4. Skrivelser/Avtal 
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning — Salems kommun, 

UBN-2017-1403. 
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning — Eskilstuna kommun, 

UBN-2017-1404. 
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning — Vaxholms kommun, 

UBN-2017-1385. 
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning — Västerås kommun 

UBN-2017-1601. 
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning — Enköpings kommun, 

UBN-2017-1600. 
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning — Nacka kommun, 

UBN-2017-1599. 
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning — Stockholms stad, 

UBN-2016-1125. 
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning — Upplands Väsby 

kommun, UBN-2017-1519. 
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning — Örebro kommun, 

UBN-2017-1673 
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning — Vingåker kommun, 

UBN-2017-1675 
5. Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2016 

• Mars 2017 
• Redovisning till skolinspektionen 
• Uppföljning av belsut 

6. Protokoll från utskott 
• Förskoleutskottet 2017-04-05 
• Grundskoleutskottet 2017-04-06 
• Gymnasieutskottet 2017-04-06 
• Arbetsutskottet 2017-04-10 

7. Protokoll från facklig samverkan 
8. Protokoll/protokollsutdrag — övrigt 
9. Inbjudningar / Konferenser 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Martin Wisell (KD) 

Ledamot 

!AN IN 

Alliansen i Utbildningsnämnden vill lägga 
tillbaka hjärtat i politiken! 

Alliansen i Utbildningsnämnden har noterat hur den rödgröna politiken slår i praktiken mot 

Uppsalas allra mest utsatta barn och ungdomar. Det senaste exemplet från Kajans friskola 

förskräcker. 

Alliansens utgångspunkter är att det offentliga ansvaret alltid måste vara som starkast för de barn 

och ungdomar som behöver det allra mest. Det är det som avses med att prioritera välfärdens 

kärna. 

Alliansens politik riktar in sig på barnens och föräldrarnas behov av att ha fungerande alternativ till  

den kommunala skolan. Givet dessa utgångspunkter behöver tilläggsbeloppen nu snabbt justeras 

på nytt. Alla barn och ungdomar med de största behoven ska alltid kunna räkna med det 

gemensamma åtagandet. Här sviker vi aldrig! 

Därför lägger Alliansen i Utbildningsnämnden idag (onsdagen den 19 april 2017) följande yrkande 

på Utbildningsnämndens bord: 

att ge Utbildnings förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att justera 

tilläggsbeloppen så att alternativa verksamheter till  kommunen möjliggörs. 

Christopher Lagerqvist (M) 

Andre vice ordförande, ledamot 

Anna Manell (L) 

Ledamot 

Unn Harsem (C) 

Ledamot 
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RESERVATION 

Ärende 7: Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), jourhem och 
stödboende — ny modell SKOLFAM 

En av de få verksamheter i Uppsala kommun som arbetar med utsatta barn och ungdomar och som 
samtidigt söker säkerställa att deras insatser ger önskad effekt i jämförelse med befintliga 

kontrollgrupper, vill nu den rödgröna majoriteten lägga ned. Detta trots att något fullgott alternativ 
inte föreligger— ett sådant ska nämligen diskuteras först i höst. Risken är uppenbar att verksamheten 
för dessa barn och ungdomar väsentligt kommer att försämras. 

När nya behandlingsmetoder ska utformas inom exempelvis sjukvården gör man på samma sätt. Man 
börjar i en liten grupp och söker evidenssäkra effekterna av insatserna. Därefter vidgas gruppen och 
— om allt fungerar bra — så skapas nya riktlinjer och en förbättrad standard för hela verksamheten. 
Det är så som en verksamhets vetenskapliga grund utvecklas och säkerställs i praktiken. 

I sin iver att genomföra ideologi tappar de rödgröna bort det vetenskapliga förhållningssättet som är 
så centralt inom sociala verksamheter. Därmed riktas ett nytt slag mot gruppen utsatta barn och 
ungdomar i Uppsala. Tekniskt sett mer än halveras kostnaderna i utbildningsnämndens budget från 
1 900 000 kronor år 2016 till 850 000 kronor år 2018. Samtidigt ska den nedbantade verksamheten 
inrymma samtliga barn och ungdomar med nämnda behov. 

Ett tydligt mönster framträder: Det är Alliansen som prioriterar välfärdens kärna. Det är Alliansen 
som aldrig sviker de barn och ungdomar som behöver det allra mest. Det är Alliansen som 
säkerställer att barn och ungdomar aldrig får bli en budgetregulator. 

Christopher Lagerqvist (M) 

Andre vice ordförande, ledamot 

Anna Manell (L) 

Ledamot 

Unn Harsem (C) 

Ledamot 

Martin Wisell (KD) 

Ledamot 
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UBN 2017-04-19 
Ärende 18 "Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020 med utblick mot 2030" 
UBN-2017-1557 

Yrkande f fl 
Lokalförsörjningsplanen är det dokument som beskriver den strategiska planeringen för 
pedagogiska lokaler. När lokalförsörjningsplanen ska godkännas av Utbildningsnämnden 
måste den innehålla en korrekt och tydlig nulägesbild av läget för planeringen av 
pedagogiska lokaler samt en tydlig redogörelse av vad som förändrats sedan den senaste 
revideringen. 

I den här versionen av lokalförsörjningsplanen finns en rad brister. 

Till exempel saknas genomgående en jämförelse av förändringen i kapacitet i förskolan 
jämfört med föregående plan. Det är ytterst olyckligt med tanke på den svåra situation som 
råder beträffande förskoleplatser i kommunen. Lokalförsörjningsplanen visar också ett rejält 
tapp av förskoleplatser i Centrum jämfört med planen från 2016. Det är viktigt att ta 
behovet av förskoleplatser på största allvar. Det är också viktigt att vara öppen och 
transparent beträffande läget. 

I avsnitten om grundskolan är ett stort antal diagram som visar behov och kapacitet är 
kopior från 2016-års plan, trots att de borde ha uppdaterats (Bälinge/Björklinge, 
Luthagen/Centrum-nordväst, Valsätra/Gottsunda, Vänge/Järlåsa/Ramsta). Ytterligare 
diagram är delvis felaktigt uppdaterade (Börje / Junnkil / Åkerlänna, Centrum, Löten/Gamla 
Uppsala, Stenhagen, Storvreta/Vattholma/Skyttorp). Åtskilliga förseningar jämfört med 
planen 2016 gör så att kapaciteten inte ökar i den utsträckning som planerats. Trots det 
saknas en överskådlig bild av kapaciteten i grundskolan. 

Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler ska godkännas två gånger per år av 
utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens uppgift är att fastställa planen och genomföra 
lokalåtgärderna via Skolfastigheter AB och andra fastighetsägare samt samordna 
utbildningsnämndens behov av lokaler med övriga nämnders behov. Det här tycker 
Alliansen är ett bra arbetssätt. 

Lokalförsörjningsplanen bör dock inte godkännas och överlämna den till kommunstyrelsen 
för fastställande och genomförande i det skick den är i nu. Det är ingen brådska, planen 
kan lika gärna fastställas på nämnden i maj. 

Alliansen yrkar därför: 

att ärendet återremitteras och kompletteras med korrekta fakta, jämförelser och analyser 

att tillskapandet av en allergianpassad förskola läggs till i planen 



UBN 2017-04-19 

Yrkande i ärende 22 

Jag föreslår att Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Motivering 

Det är glädjande att arbete utifrån motionen intentioner påbörjats sedan den väcktes i 

kommunfullmäktige. De rutiner och utbildningar som beskrivs i föredragningen kan 
förhoppningsvis bidra till att öka lärarnas trygghet i sitt arbete. 

Motionen efterlyser att en handlingsplan tas fram i syfte att öka tryggheten för lärarna. En 

aspekt av tryggheten är, enligt motionären, ett tydligt stöd från skolledning och föräldrar. 

Bristen på ett sådant stöd ses som ett hinder för att hantera lärarnas utsatta situation 

gentemot elever. I motionen efterlyses en kedja av tillit. Ett sätt att skapa en sådan skulle 

kunna vara att tillsätta en arbetsgrupp med deltagare från både politik, förvaltning, rektorer 
och lärare. 

Nyckeltal är viktiga för att kunna utvärdera effekten av insatser. Därför bör sådana nyckeltal 
som motionen efterlyser tas fram och redovisas. 

Martin Wisell (KD) 
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SÄRSKILT YTTRANDE 

ÄRENDE 23: BIBLIOTEKSPLAN FÖR UPPSALA KOMMUN 

Biblioteksplanen omfattar såväl folkbibliotek som skolbibliotek. Skolbiblioteken ska stödja elevernas 
lärande och spelar därmed en central roll. Trots det upptar skolbiblioteken en avsevärt mindre del av 
biblioteksplanen än vad folkbiblioteken gör. Detta förhållande beklagar Alliansen i Utbildningsnämnden, 

som deltagit aktivt i de möten som föregått biblioteksplanens framtagande. Alliansens förhoppning har 
varit att de strategiska frågorna på huvudmannanivån ska utgöra en bärande del i biblioteksplanen, så 

att skolans olika kvalitetsaspekter kan främjas. 

Ingen betydande analys görs vad gäller skolbibliotekens betydelse för digitaliseringen, exempelvis hur 
digitala resurser understöder utbildningarna på högstadie- och gymnasienivå. Även om vissa problem 
kring informationsbrist har identifierats, så diskuteras inte hur biblioteken ska använda digitala resurser 
för att bidra till utbildningen och tillgängliggöra käll- och referensmaterial av hög kvalitet. Därtill saknas 

en analys av hur olika resurser ska kunna användas gemensamt av olika skolor. 

Alliansen saknar framförallt en strategisk analys kring (1) samarbetet med Universitetsbiblioteket och 
den kvalitetsfrämjande effekt för undervisningen som därmed uppstår, (2) digitaliseringens möjligheter 
för ökad service och tillgänglighet för skolbiblioteken, samt (3) hur biblioteksresurser strategiskt ska 

samlas och tillgängliggöras för alla elever vid olika knutpunkter i Uppsala. 

Mot nämnda bakgrund vill Alliansen i Utbildningsnämnden ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
förstärka biblioteksplanen i nämnda tre avseenden före sommaren 2017. I annat fall riskerar den att bli 

en hyllvärmare för skolverksamheterna. 

Christopher Lagerqvist (M) 

Andre vice ordförande, ledamot 

Anna Manell (L) 

Ledamot 

Unn Harsem (C) 

Ledamot 

Martin Wisell (KD) 

Ledamot 

@Ad 



Martin Wisell (KD) 

Llba Centerpart, 

Ledamot 

Alliansen i Utbildningsnämnden vill lägga 
tillbaka hjärtat i politiken! 

Alliansen i Utbildningsnämnden har noterat hur den rödgröna politiken slår i praktiken mot 

Uppsalas allra mest utsatta barn och ungdomar. Det senaste exemplet från Kajans friskola 

förskräcker. 

Alliansens utgångspunkter är att det offentliga ansvaret alltid måste vara som starkast för de barn 

och ungdomar som behöver det allra mest. Det är det som avses med att prioritera välfärdens 

kärna. 

Alliansens politik riktar in sig på barnens och föräldrarnas behov av att ha fungerande alternativ till 

den kommunala skolan. Givet dessa utgångspunkter behöver tilläggsbeloppen nu snabbt justeras 

på nytt. Alla barn och ungdomar med de största behoven ska alltid kunna räkna med det 

gemensamma åtagandet. Här sviker vi aldrig! 

Därför lägger Alliansen i Utbildningsnämnden idag (onsdagen den 19 april 2017) följande yrkande 

på Utbildningsnämndens bord: 

att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att justera 

tilläggsbeloppen så att alternativa verksamheter till  kommunen möjliggörs. 

Christopher Lagerqvist (M) 

Andre vice ordförande, ledamot 

Anna Manen (L) 

Ledamot 

Unn Harsem (C) 

Ledamot 
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