
Uppsala 
••KOMMUN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Sid 

2013-09-26 1 

Plats och tid Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 15.00-19.10 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande Ersättare: Tarja Onegård (MP) 
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e vice ordf 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf 
Héléne Brodin Rheindorf (M) 
Anna-Lena Ettemo (FP) 
Mats Jonsson (C) 
Ulla Johansson (KD) 
Helen Sverkel (S) 
Ylva Stadell (S) 
Peter Lööv Roos (MP) 
Karolin Lundström (V) 

övriga deltagande Carola Helenius-Nilsson, direktör, Helena Norgren, uppdragschef samt tjänstemän för 
föredragning av sina respektive ärenden 

utses att justera Bengt Sandblad (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2013-10-03 

Sekreterare 

Kerstin JBundqvi? 

Ordförande 

Justeran 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2013-09-26 
Datum för Datum för anslags 

anslags uppsättande 2013-10-07 nedtagande 2013-10-29 
Besvärstiden utgår 2013-10-28 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

Underskrift iC^fe^Vr 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 
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§179 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

Ärende 1.11 Barn- och ungdomsnämndens arbetsgivaransvar 
Ärende 4.5 Ansökan om godkännande för LiCa förskolor AB att bedriva 
förskoleverksamhet på Swedenborgsgatan 57 i Uppsala 
Ärende 4.6 Ansökan om godkännande för övertagande av Sunnersta 
naturförskola 
Ärende 5.3 Samverkansavtal för Forum för skolan som kulturmiljö och 
arbetsplats 

Rapport - Förskole- och grundskoleverksamheterna inom Vård & 
bildning (V&B) 

Lars Romanus, chef för grundskolan (V&B) och Inger Jonsson, chef för 
förskolan (V&B) informerar om grundskole- och förskoleverksamheten. 

§180 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



uPRsaJs 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2013-09-26 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
3 

§181 

Delårsbokslut per augusti med helårsprognos 2013. Dnr BUN-2013-
1195 

Beslut 
att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2013, samt 

att överlämna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2013 till 
kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Helen Sverkel (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos 
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt särskilt yttrande, bilaga 
1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-09-19 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett resultat på 23 029 tkr för perioden 
januari till augusti 2013. 

I nämndens helårsprognos för år 2013 förväntas ett positivt resultat på 
4 935 tkr. I prognosen görs antaganden om antal personer/elever/barn för 
kommande månader vilket innebär en viss osäkerhet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§182 

Barn- och ungdomsnämndens sammanträdestider 2014 för nämnd och 
utskott. Dnr BUN-2013-1605 

att barn- och ungdomsnämnden under år 2014 sammanträder kl 15.00, 
följande datum: 
23 januari, 12 februari, 27 mars, 24 april (kl 16.00), 20 maj, 12 juni, 
28 augusti, 25 september, 30 oktober och 11 december, 

att barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott under år 2014 
sammanträder kl 15.00, följande datum: 
16 januari, 6 februari, 20 mars, 15 april, 13 maj, 5 juni, 21 augusti, 
18 september, 23 oktober och 4 december, samt 

att barn- och ungdomsnämndens individutskott under år 2014 
sammanträder kl 13.30, följande datum: 
23 januari, 12 februari, 27 mars, 24 april, 20 maj, 12 juni, 28 augusti, 
25 september, 30 oktober och 11 december, 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-09-17 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta om sammanträdestider för 
nämnd, arbetsutskott och individutskott för år 2014. Upphandlingsutskottet 
sammanträder då upphandling föreligger. 

Föreslås att nämndsammanträden och individutskott den 13 februari utgår 
och ersätts med den 12 februari, att nämndsammanträdet den 24 april börjar 
kl 16.00 samt att den 22 maj utgår och ersätts med den 20 maj. Vidare 
föreslås att arbetsutskottet den 15 maj utgår och ersätts med den 13 maj. 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§183 

Avrapportering av internkontroll 2013. Dnr BUN-2013-0074 

Beslut 

att godkänna den andra av tre avrapporteringar av internkontrollen 2013. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-09-02 till beslut. 
Nämnden ska årligen rapportera resultatet av uppföljningen av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 
14 februari 2013 om reviderad internkontrollplan för 2013 men med 
revideringar avseende fler avstämningstillfällen under 2013. 

Remiss - Förslag till Ramuppdrag - nämndövergripande uppdrag för 
stadsdelsutveckling i Uppsala kommun. Dnr BUN-2013-1017 

Beslut 

att återremittera ärendet med anledning av för kort inläsningstid. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-09-12 till beslut. 
Cecilia Forss (M) yrkar med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter 
att återremittera ärendet då möjlighet till inläsning av ärendet varit för kort. 

§184 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§185 

Remiss - Förslag till renhållningsordning för Uppsala kommun. Dnr 
BUN-2013-1182 

Beslut 
att som svar på remiss om förslag till renhållningsordning för Uppsala 

kommun till Uppsala Vatten och Avfall AB avge upprättat förslag till 
yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-08-27 till beslut. 

Nämnden ser positivt på förslaget till renhållningsordning inklusive 
avfallsplan. 

Detaljplan för Södra Gunsta, Uppsala kommun. Dnr BUN-2013-1137 

Beslut 
att som svar på detaljplan för Södra Gunsta, Uppsala kommun, till plan-

och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-08-09 till beslut. 

Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus, 
radhus, kedjehus och enfamiljshus i södra Gunsta. Planen omfattar cirka 300 
nya bostadsenheter samt en förskola med 72 platser och möjlighet att bygga 
till ytterligare 36 platser. Nämnden har inget att invända mot 
detaljplaneförslaget i sig. För att ha marginaler föreslår nämnden att fler 
förskoleplatser än 108 möjliggörs inom denna detaljplan eller i områdets 
närhet. Att ett barnperspektiv finns beskrivet ser nämnden som positivt. 

§186 

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande 
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§187 

Detaljplan för infart till utbyggnadsområdet i Gunsta, Uppsala kommun. 
Dnr BUN-2013-1138 

Beslut 
att som svar på detaljplan för infart till utbyggnadsområdet i Gunsta, 

Uppsala kommun, till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat 
förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 203-08-29 till beslut. 

Planen omfattar den första etappen av den huvudgata som planeras genom 
det stora utbyggnadsområdet söder om Gunsta. Detaljplanen möjliggör även 
en skola samt en förskola öster om huvudgatan. Nämnden ser positivt på 
detaljplanen som möjliggör förskola och grundskola inom orten i ett tidigt 
skede av bostadsutbyggnaden. Nämnden utgår ifrån att ytterligare mark 
kommer att avsättas för förskolor och en grundskola i området Behovet av 
pedagogisk verksamhet i samband med bostadutbyggnaden i Marielund och 
eventuellt i Länna bör beaktas vid utbyggnaden av pedagogisk verksamhet i 
Gunsta. Nämnden ser positivt på att barnperspektiv beskrivs. 

Remiss - Uppsalas parker, riktlinjer och anvisningar. Dnr BUN-2013-
0373 

Beslut 

att återremittera ärendet med anledning av för kort inläsningstid. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-08-26 till beslut. 
Cecilia Forss (M) yrkar med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter 
att återremittera ärendet då möjlighet till inläsning av ärendet varit för kort. 

§188 
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§189 

Budget 2014 

Information om budget 2014 ges. Budget 2014 behandlas av nämnden vid 
sammanträdet den 31 oktober 2013. 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsgivaransvar 

Beslut 
att ge kontoret i uppdrag att till nästa sammanträde redovisa: 

a) Barn- och ungdomsnämndens arbetsgivaransvar 
b) Antal medarbetare och arbetsbeskrivningar för medarbetare som 
barn- och ungdomsnämnden är arbetsgivare för 
c) Personalomsättning 
d) Redovisning av medarbetarenkät 2012 
e) Hur delegationsordningen efterlevs 

Ärendet 
Karolin Lundström (V) föreslår att ge kontoret i uppdrag att redovisa antal 
anställda vid barn- och ungdomsnämnden, personalomsättning, 
medarbetarenkät, delegationsordningen och vad som är nämndens 
arbetsgivaransvar och dess befogenheter. 

§190 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§191 

Ansökan från Uppsala Stadsteater om stöd till barn- och 
ungdomsprojekt. Dnr BUN-2013-1274 

Beslut 
att bevilja Uppsala Stadsteater sökt projektbidrag med 450 tkr för 

perioden 2013-2015, samt 

att projektbidraget finansieras ur nämndens budgetmedel för fritid och 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-09-17 till beslut. 

Uppsala Stadsteater ansöker om projektmedel från barn- och 
ungdomsnämnden med 450 tkr till barn- och ungdomsprojekt. Syftet med 
projektet är att ge regionens barn och unga möjligheten att med 
scenkonstens uttrycksmedel gestalta vad de själva vill berätta. Målet med 
projektet är att få fler barn och unga vilja ta del av teaterns verksamhet, både 
som deltagare och publik. 

§192 

Tillsynsärenden 

Kontoret informerar om pågående tillsynsärenden. 

kultur. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§193 

Ansökan om godkännande för Sanabil Al-Hanan AB att bedriva 
förskoleverksamhet i Gottsunda. Dnr BUN-2013-0963 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Sanabil Al-

Hanan AB att bedriva förskola i Gottsunda 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 2013 
med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodell. 

Grundbelopp förskola 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/ 
barn och år 

Varav er
sättning 
för lokaler 

Varav er
sättning för 
administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 124 001 kr 18 422 kr 3 720 kr 
1-2 år t o m 25 tim per vecka 98 555 kr 18 422 kr 2 957 kr 
3-5 år över 25 tim per vecka 100 116 kr 18 422 kr 3 004 kr 
3-5 år t o m 25 tim per vecka 86 064 kr 18 422 kr 2 582 kr 
Allmän förskola 64 500 kr 18 422 kr 1 935 kr 
Momsersättning på 6 % samt strukturersättning tillkommer. 

Reservationer 

Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 2. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-09-17 till beslut. 
Sanabil Al-Hanan AB ansöker om godkännande för att bedriva 
förskoleverksamhet i Gottsunda. Sanabil Al-Hanan har redan fått ett 
godkännande för att bedriva förskoleverksamhet i Stenhagen. Denna 
verksamhet har inte kunnat starta då det är svårt att hitta en lämplig lokal. 
Förskolans profil är språk och matematik. Islams religion är en del av 
verksamheten men deltagandet är frivillig. Man kommer också att arbeta 
utifrån Reggio Emilias pedagogik som betonar miljö, relationer och 
värdefrågor. 

Det finns inget platsbehov i området som i dagsläget är överetablerat, dock 
bidrar förskolan till mångfalden av förskolor inom området. 

Yrkanden 
Karolin Lundström (V) yrkar avslag på ansökan då det inte finns platsbehov i 
området och då en arabisktalande förskola kan bidra till ökad segregation. 

Cecilia Forss (M) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Karolin Lundströms (V) yrkande mot eget 
och finner bifall till eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§194 

Revideringar i Regler och Riktlinjer inom förskoleverksamheten. Dnr 
BUN-2013-0999, BUN-2012-1386 och BUN-2011-0469 

Beslut 

att återremittera ärendet för komplettering av ekonomiska konsekvenser. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-09-18 till beslut. 
Cecilia Forss (M) föreslår med instämmande av övriga tjänstgörande 
ledamöter att ärendet återremitteras för komplettering av ekonomiska 
konsekvenser. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§195 

Sammanställning av egenkontrollsenkät för förskola mars 2013. Dnr 
BUN-2013-1165 

Beslut 

att lägga sammanställningen till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-06-26 till beslut. 
Barn- och ungdomsnämnden har tillsynsansvar för fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg i Uppsala kommun. Ett led i tillsynen är att samla in 
grundinformation om fristående förskolor och familjedaghem i form av en 
enkät för egenkontroll. En sådan enkät genomfördes för fristående förskolor 
år 2010 och har genomförts för år 2011 för såväl fristående som kommunala 
förskolor och pedagogisk omsorg. 2013 har också en enkät besvarats av 
både fristående och kommunala verksamheter. Enkäten syftar till att få fram 
en helhetsbild av verksamheten inom Uppsala kommun samt belysa 
kvaliteten. Svaren kan tjäna som grund för intressanta jämförelser i svaren 
på föräldraenkäten. Svaren på enkäten kan även användas för att välja ut 
vilka förskolor och pedagogisk omsorg som ska inspekteras kommande år. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§196 

Ansökan om godkännande för LiCa förskolor AB att bedriva 
förskoleverksamhet på Swedenborgsgatan 57 i Uppsala. Dnr BUN-2013-
1449 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna LiCa förskolor 

AB att bedriva förskola på Swedenborgsgatan 57 under förutsättning 
att företaget följer miljökontorets och brandskyddsmyndighetens krav 
angående pedagogiska lokaler, inkommer med kompletteringar som 
uppfyller de krav barn- och ungdomsnämnden ställer för att ge 
godkännande till enskild huvudman att bedriva förskola och, 

att med stöd av 8 kap 22 § i skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 
2013 med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodellen. 

Grundbelopp förskola 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/ 
barn och år 

Varav er
sättning 
för lokaler 

Varav er
sättning för 
administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 124 001 kr 18 422 kr 3 720 kr 
1-2 år t o m 25 tim per vecka 98 555 kr 18 422 kr 2 957 kr 
3-5 år över 25 tim per vecka 100 116 kr 18 422 kr 3 004 kr 
3-5 år t o m 25 tim per vecka 86 064 kr 18 422 kr 2 582 kr 
Allmän förskola 64 500 kr 18 422 kr 1 935 kr 
Momsersättning på 6 % samt strukturersättning tillkommer. 

Reservationer 

Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 3. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-09-20 till beslut. 
LiCa förskolor AB ansöker om godkännande för att bedriva 
förskoleverksamhet i Svartbäcken.LiCa förskolor AB har bedrivit 
förskoleverksamhet i 20 år och har idag ca 200 barn inskrivna på sina 
förskolor i Björklinge. Den nya förskolan i Svartbäcken på 
Swedenborgsgatan 57 kommer att ha plats för 45 barn i åldrarna 1-5 år. 

Yrkanden 

Karolin Lundström (V) yrkar avslag på ansökan. 

Cecilia Forss (M) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Karolin Lundströms (V) yrkande mot eget 
och finner bifall till eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§197 

Ansökan om godkännande för övertagande av Sunnersta naturförskola. 
Dnr BUN-2013-1469 

Beslut 
att bevilja LiCa förskolor AB att överta huvudmannaskapet för Sunnersta 

naturförskola, Backvägen 3 i Sunnersta och, 

att med stöd av 8 kap 22 § i skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 
2013 med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodellen. 

Grundbelopp förskola 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/ 
barn och år 

Varav er
sättning 
för lokaler 

Varav er
sättning för 
administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 124 001 kr 18 422 kr 3 720 kr 
1-2 år t o m 25 tim per vecka 98 555 kr 18 422 kr 2 957 kr 
3-5 år över 25 tim per vecka 100 116 kr 18 422 kr 3 004 kr 
3-5 år t o m 25 tim per vecka 86 064 kr 18 422 kr 2 582 kr 
Allmän förskola 64 500 kr 18 422 kr 1 935 kr 
Momsersättning på 6 % samt strukturersättning tillkommer. 

Reservationer 

Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 3. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-09-20 till beslut. 
Nuvarande ägare av Sunnersta naturförskola går i pension och överlåter 
verksamheten till LiCa förskolor. LiCa förskolor vill utöka och bedriva 
förskoleverksamhet för 24 barn i åldrarna 1-5. Idag finns tillstånd för 18 barn. 
Verksamheten, barn och personal kommer att behållas intakt. All personal 
övergår till ny anställning hos LiCa förskolor AB. LiCa förskolor AB har 
bedrivit förskoleverksamhet i 20 år och har idag ca 200 barn inskrivna på 
sina förskolor i Björklinge. 

Yrkanden 

Karolin Lundström (V) yrkar avslag på ansökan. 

Cecilia Forss (M) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Karolin Lundströms (V) yrkande mot eget 
och finner bifall till eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§198 

Kompensation för minskat tilläggsbelopp för elever med omfattande 
behov av särskilt stöd höstterminen 2013. Dnr BUN-2012-0920 

Beslut 
att kompensera skolorna för den minskade intäkt hösten 2013, 

att de kommunala och fristående grundskolorna får en engångsersättning 
om 712 kr per elev hösten 2013, vilket belastar nämndens budget för 
grundskolan med 14,4 mnkr, samt 

att de kommunala och de fristående grundsärskolorna får en 
engångsersättning som motsvarar 75 procent av den minskade 
intäkten i form av tilläggsbelopp skolorna ansökt om, vilket belastar 
nämndens budget för grundsärskola med 3,8 mnkr. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Helen Sverkel (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos 
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt särskilt yttrande, bilaga 
4. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-09-06 till beslut. 

Enligt skollagen kan fristående skolor hos en elevs hemkommun ansöka om 
tilläggsbelopp om eleven har omfattande behov av särskilt stöd. I Uppsala 
kommun kan, förutom fristående skolor, kommunala skolor ansöka om 
tilläggsbelopp. 

Inför läsåret 2012-2013 fattades beslut om tilläggsbelopp för en vidare grupp 
elever än vad som styrdokumenten beskriver. Inför läsåret 2013-2014 
fattades besluten strikt utifrån den målgruppsdefinition som styrdokumenten 
anger. Det innebar en minskad tilldelning av tilläggsbelopp. För många 
skolor innebar det ekonomiska svårigheter att under pågående budgetår få 
en sänkt ersättning. 

§199 

Redovisning av frånvarosystem 

Kontoret redovisar frånvarosystem inom grundskola och grundsärskola. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§200 

Samverkansavtal för Forum för skolan som kulturmiljö och arbetsplats 

Nämnden kommer den 31 oktober 2013 fatta beslut om eventuellt avtal med 
Uppsala universitet om Forum för skolan som kulturmiljö och arbetsplats. 

§201 

Rapporter 

Tarja Onegård (MP) anmäler skriftlig rapport från Dialogforum på 
Fyrisgården den 18 september 2013. 

Ulla Johansson (KD) och Tarja Onegård (MP) rapporterar från seminarium 
"Utsatta barn - barn som far illa" den 2 september 2013 

§202 

Klagomål och synpunkter 

Beslut 

att lägga anmälda klagomål och synpunkter till handlingarna. 

Ärendet 
Pärm med till nämnden inkomna synpunkter och klagomål redovisas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
••KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 
2013-09-26 

Sid 
17 

§203 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser (för 
kännedom) 

Beslut 
att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser 

till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls inbjudningar, skrivelser och kallelser enligt lista. 

§204 

Anmälan av protokoll 

Beslut 
att lägga anmält protokoll från nämndsammanträde den 29 augusti 2013 

till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls protokoll från nämndsammanträde den 29 augusti 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



BUN 2013-09-26 
§ 181, Bilaga 1 

Särskilt yttrande i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 

Vi inom de rödgröna partierna i barn- och ungdomsnämnden håller inte med om de slutsatser 
som redovisas i delårsbokslutet. 

Dels skulle våra mål och därmed vår utvärdering varit annorlunda. 

Dels har ett dokument av denna art, där måluppfyllelsen inte kan utläsas på ett tydligt sätt, 
inget större värde. V i anser att mål och uppföljning måste beskrivas tydligare och mer 
konkret. Dokumentets struktur stödjer inte detta. 

För Socialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden 
Bengt Sandblad, 2e vice ordf. 

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Tarja Onegård, ledamot 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 

2013-09-19, ärende 1.2 

Delårsbokslut per augusti med delårsbokslut 2013 



BUN 2013-09-26 
§ 193, Bilaga 2 

Reservation i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
2013-09-26, ärende 4.2 

Angående nyetablering av vinstdrivande förskola i Gottsunda, Sanabil Al-
Hanan AB 

Vi vill ha ett Uppsala där klyftorna mellan människorna minskar och där välfärden garanteras 
och stärks. God ekonomisk hushållning och hög kvalitet i välfärden kräver att skattepengarna 
används på allra bästa sätt så att varje krona ger så bra verksamhet och service t i l l den 
enskilda som möjligt. Nyetablering av skolor och förskolor som har ett vinstsyfte är enligt oss 
i Vänsterpartiet inte förenligt med en god ekonomisk hushållning av medborgarnas 
skattepengar. 

Att en kommun själv inte kan påverka hur många fristående skolor som startar i kommunen 
försvårar kommunens planering av skolan. Tillstånd ti l l fristående skola lämnas av 
Skolinspektionen efter yttrande från berörd kommun, i detta fall av barn- och 
ungdomsnämnden. Vid yttrande ti l l skolinspektionen är det av största vikt att Barn och 
ungdomsnämnden tydligt klargör nya skoletableringars konsekvenser för barn och unga 
(barnkonsekvensanalys) samt vad konsekvenserna blir för Uppsala kommuns befintliga skolor 
och förskolor. Idag fmns det en överetablering av skolor och förskolor som försämrar 
kommunens ekonomi och samordning. 

Vänsterpartiet anser att kommunen alltid skall avstyrka skolor som har vinstsyfte och endast 
undantagsvis tillstyrka friskolor. Där behov finns skall kommunen i god tid etablera 
grundskolor. Skolor och förskolor ska heller aldrig upphandlas eller konkurrensutsättas. 

Vänsterpartiet vil l därför avstyrka ansökan av följande skäl: 

1. I detta område finns i dagsläget inget platsbehov utan ett överskott på förskoleplatser. 

2. Den nya skoletableringens konsekvenser för barn och unga inte är klargjord (avsaknad 
av en barnkonsekvensanalys), eller vad konsekvenserna blir för Uppsala kommuns 
befintliga skolor beträffande ekonomi och samordning. 

3. Forskning visar att fristående förskolor och skolor förstärker den segregering av elever 
som redan finns idag. 

4. Det är oklart på vilket sätt en arabiskspråkig förskola bidrar t i l l barnens integration i 
det svenska samhället. Förskolan är en viktig miljö för att barnen ska lära sig det 
svenska språket. 

Uppsala 2013-09-26 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 



BUN 2013-09-26 
§§ 196, 197, Bilaga 3 

Reservation i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
2013-09-26, ärende 4.5 och 4.6 

Angående nyetablering av förskola som har vinstsyfte och att ett 
vinstdrivande företag, LiCa förskolor AB övertar Sunnersta naturförskola 

Vi vill ha ett Uppsala där klyftorna mellan människorna minskar och där välfärden garanteras 
och stärks. God ekonomisk hushållning och hög kvalitet i välfärden kräver att skattepengarna 
används på allra bästa sätt så att varje krona ger så bra verksamhet och service t i l l den 
enskilda som möjligt. Nyetablering av skolor och förskolor som har ett vinstsyfte är enligt oss 
i Vänsterpartiet inte förenligt med en god ekonomisk hushållning av medborgarnas 
skattepengar. 

Att en kommun själv inte kan påverka hur många fristående skolor som startar i kommunen 
försvårar kommunens planering av skolan. Tillstånd ti l l fristående skola lämnas av 
Skolinspektionen efter yttrande från berörd kommun, i detta fall av barn- och 
ungdomsnämnden. Vid yttrande til l skolinspektionen är det av största vikt att BUN tydligt 
klargör nya skoletableringars konsekvenser för barn och unga (barnkonsekvensanalys) samt 
vad konsekvenserna blir för Uppsala kommuns befintliga skolor och förskolor. Idag finns det 
en överetablering av skolor och förskolor som försämrar kommunens ekonomi och 
samordning. 

Vänsterpartiet vil l därför avstyrka ansökningarna av följande skäl: 

1. Vänsterpartiet anser att kommunen alltid skall avstyrka skolor som har vinstsyfte och 
endast undantagsvis tillstyrka friskolor. Där behov finns skall kommunen i god tid 
etablera grundskolor. Om en fristående förskola ska lägga ner sin verksamhet, och det 
finns ett platsbehov i området, så anser Vänsterpartiet att Uppsala kommun Vård & 
bildning bör överta verksamheten. 

2. Den nya skoletableringens konsekvenser för barn och unga inte är klargjord (avsaknad 
av en barnkonsekvensanalys), eller vad konsekvenserna blir för Uppsala kommuns 
befintliga skolor beträffande ekonomi och samordning. 

3. Forskning visar att fristående förskolor och skolor förstärker den segregering av elever 
som redan finns idag. 

Uppsala 2013-09-26 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 



BUN 2013-09-26 
§ 198, Bilaga 4 

Särskilt yttrande i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 

2013-09-19, ärende 5.1 

Kompensation för minskat tilläggsbelopp för elever med omfattande behov 
av särskilt stöd höstterminen 2013 

Detta ärende är förorsakat av det ogenomtänkta beslut om modell för tilläggsbelopp som den 
borgerliga alliansen tidigare beslutat om. V i reserverade oss då mot det beslutet. 

Den modell, som man nu tvingas backa från, innebar fokusering på problembilder, omfattande 
behov av utredningar ute i skolorna samt en tidsödande utvärdering av ansökningarna på 
uppdragskontoret. 

Resultatet blev tidsödande arbete utan att några extra resurser tillskapades. V i anser att denna 
modell för tilläggsbelopp snarast måste avskaffas. 

Uppsala 2013-10-02 

nr S För Socialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden 
Bengt Sandblad, 2e vice ordf. 

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Tarja Onegård, ledamot 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 
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