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Uppsala 	
UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 159 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
att Christopher Lagerqvist (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 5 

oktober 2015. 

Ärendet 
Christopher Lagerqvist (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 5 
oktober 2015. 

§ 160 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

2.1 Fyrisgården bjuder in till Dialogforum 

2.2 Anmälan särskild partiaktivitet alliansen 

2.3 Infoimation — Lindbackens förskola 

2.4 Information om översyn av organisation 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 161 

Periodbokslut med helårsprognos per augusti 2015 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per augusti, samt 

att överlämna delårsbokslut med helårsprognos per augusti till kommunstyrelsen. 

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-09-22 

Sammanfattning 
Helårsprognosen för nämnden är — 76,9 mnkr inklusive engångsposter, varav -42,5 mnkr hänförs 
till systemstöd och — 34,4 mnkr till egen regi. I prognosen för egen regi ingår engångsposter, 8 
mnkr, och består av omställningskostnader främst kopplade till nämndbeslutet om att 
gymnasieskolans ska nå ekonomi i balans. Exklusive engångsposter är nämndens prognos -68,6 
mnkr. 

Yrkanden 

Christopher Lagerqvist (M) ställer eget yrkande att ge förvaltningen i uppdrag att för nämnden 
presentera kommunens prognos på antal elever jämfört med det reella antalet elever som kommit till 
kommunens skolor de senaste fem åren. 

Beslutsgång 
Nämnden bifaller yrkandet. 

Justerandes sign Le43- Utdragsbestyrkande 
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§ 162 

Internkontrollplan för Utbildningsnämnden 2015, uppföljning per augusti 

Beslut 
att godkänna åtgärder enligt delårsuppföljningen av internkontrollplan för år 2015. 

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-09-07. 

Ärendet 
Internkontrollplan för år 2015 grundar sig på verksamhetsplanen och den riskbedömning som gjorts av 
förvaltningsledningen. Av de risker som lyftes fram i riskregistret bedömdes sex moment, utifrån 
riskvärde och befintliga åtgarder, viktiga att ingå i den interna kontrollplanen. 
I uppföljningen per augusti är det tre moment där åtgarder föreslås vidtas under hösten. En 
handlingsplan kommer att tas fram för att förbättra rutinen för attest av löner. Förteckningen över 
riktade statsbidrag är under upprättande. Rutinen för rekvireringen vidareutvecklas under hösten. Vidare 
behövs en översyn kring avtalshanteringen så att inga otillåtna köp över direktupphandlingsgränsen görs 
samt att attestanter far utbildning och information. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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§ 163 

Revidering av delegationsordning för utbildningsnämnden 

Beslut 
att i enlighet med nedan föreslagna revideringar anta delegationsordning för utbildningsnämnden. 

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-09-08. 

Ärendet 
I ärendet föreslås ändringar i utbildningsnämndens delegationsordning 
Ändringarna innebär följande. 

Under punkten 6.3 i nämndens arbetsordning görs en anmärkning om vad som gäller vid 
undertecknande av handlingar då beslut fattas på delegation. 

Under punkten 6.4 i nämndens arbetsordning görs ett förtydligande att ärendet avser de fall då 
upphandlingsutskottet fattat beslut om upphandling. I anmärkningsfältet anges vad som gäller då 
delegationsbeslut fattas av tjänsteman. 

Under punkten 6.6 byts begreppet "kommunstyrelsens" ut mot "utbildningsnämndens". 

Under punkten 7.1.2. görs ett förtydligande om när nämndens ordförande respektive utskottens 
ordföranden ska pröva att ett överklagande har skett i rätt tid. 

Under punkten 7.5.8 ändras delegaten från "rektor" till "chef individstöd". Förslaget till ändring 
kommer sig av att det, oavsett huvudman, är hemkommunen som har att besluta om rätten att 
slutföra utbildningen i två år i grundskola eller grundsärskola. Det är inte lämpligt att en kommunal 
rektor beslutar om förlängd skolgång för elever på fristående skolor. 

Under punkten 7.6.8 ändras delegat från "Enhetschef antagning" till "Rektor". 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 164 
Representanter till programråd - Yrkesplugget 

Beslut 
att utse Sara Hägerström (M) och Emelie Öd6n (MP) som representanter i Yrkespluggets programråd. 

Ärendet 
Utbildningsnämndens ledamöter är fördelade på ett antal programråd i olika gymnasieskolor. 
Representationen i respektive råd består av en representant för majoriteten och en för oppositionen. 
Utbildningsnämnden utser nämndledamöter som ska inga i Yrkespluggets programråd och under vilken 
period. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 165 
Ersättningsnivåer 2015 för tilläggsbelopp för elever i fristående gymnasieskola och 
gymnasiesärskola med omfattande behov av särskilt stöd 

Beslut 

att 	fastställa tilläggsbelopp 2015 för gymnasiesärskola och fristående gymnasieskola till en nivå 
som motsvarar 53 procent av förväntad medianlönekostnad för en elevassistent 2014 
inklusive en uppräkning på 1,1 procent, 

att 	förvaltningen återkommer med information och programersättningarna i gymnasiet. 

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-09-08. 

Ärendet 
Enligt 11 kap. 38 § skollagen ska ersättning i form av tilläggsbelopp ges för elever som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd. 
Tilläggsbelopp ska avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga 
undervisningenlutbildningen som t.ex. tekniska hjälpmedel, stöd av assistent och anpassning av 
lokaler (prop.2008/09:171 s. 42). 

Uppsala Kommun har beslutat om programpriser som utgår till såväl de kommunala som fristående 
gymnasieskolorna och gymnasiesärskoloma. Programpriserna i Uppsala kommun ligger på en hög 
nivå jämfört med majoriteten av Sveriges kommuner. Via programpriserna ska gymnasieskolorna 
och gymnasiesärskoloma klara av att inom sin egen verksamhet hantera de elever som är i behov av 
särskilt stöd men vilkas behov inte uppfyller kriterierna för tilläggsbelopp. Vid omfattande behov 
av stöd kan kommunen besluta om tilläggsbelopp. 

2014 motsvarade tilläggsbeloppens storlek för fristående gymnasieskola och gymnasiesärskola 53 
procent av förväntad medianlönekostnad för en elevassistent. För 2015 saknas beslut om nivå för 
tilläggsbelopp för dessa elever. Utbildningsförvaltningen föreslår att den tidigare ersättningsnivån 
förblir oförändrad och behålls för 2015 förutom att ersättningarna räknas upp med 1,1 procent. För 
en elev i fristående gymnasieskola och gymnasiesärskola som omfattas av tilläggsbelopp ger det 
16 611 kronor i ersättning vid 100 procents stödbehov per månad. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



fä Uppsalaau UTBILDNINGSNÄMNDEN 

8(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 166 

Ansökan om byte av huvudman - Gamla Uppsala Montessoriförskola 

Beslut 
att 	med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Barnen i fokus förskola i Uppsala AB 

som ny huvudman för Gamla Uppsala Montessoriförskola, samt 

att 	med stöd av 8 kap 22 § skollagen (2010:800) bevilja bidrag utifrån budget år 2015 med 
fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodellen. 

Grundbelopp förskola 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/barn 
och år 

Varav ersättning 
för lokaler 

Varav ersättning 
för administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 132 066 kronor 19 642 kronor 3 962 kronor 
1-2 år tom 25 tim per vecka 104 965 kronor 19 642 kronor 3 149 kronor 
3-5 år över 25 tim per vecka 106 627 kronor 19 642 kronor 3 199 kronor 
3-5 år tom 25 tim per vecka 91 661 kronor 19 642 kronor 2 750 kronor 
Allmän förskola 68 695 kronor 19 642 kronor 2 061 kronor 

Ärendet 
Huvudmannen, Barnen i fokus förskola i Uppsala AB, har den 24 juni 2015 kommit in med en 
ansökan om att byta huvudman för Gamla Uppsala Montessoriförskola. Detta kommer inte att 
innebära någon skillnad för barn och föräldrar och hur verksamheten fortsättningsvis kommer att 
bedrivs. Verksamheten ska fortsätta att bedrivas på samma adress, Heidenstamsgatan 67 i Uppsala. 
Förskolan har för närvarande 60 barn placerade och drivs i enlighet med gällande författningar och 
kommunala riktlinjer. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
<7" 



9(21) 

upP,M11,2 	UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 167 

Utbildningsnämndens mål och aktiviteter i Uppsala kommuns avfallsplan 
Förslag till beslut 

Beslut 
att inrätta ett resurspris som delas ut årligen till pedagogisk enhet i Uppsala, oberoende av 
huvudman, som visar prov på innovativa lösningar inom området matsvinn, avfallshantering eller 
nedskräpning. Priset består av 5 000 kr. Kostnaden fördelas lika mellan förskolan, grundskolan och 
gymnasieskolan, samt 

att inrätta en priskommitté som utlyser resurspriset och ger förslag på pristagare. 
I priskommittén ingår representanter från Utbildningsnämnden, Teknik och service Kost & 
restaurang, Miljökontoret, Stadsbyggnadsförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen. Utifrån 
priskommitténs förslag utser utbildningsnämnden pristagare i december varje år, samt 

att använda den metod som arbetats fram av Teknik och service affärsområde Kost & restaurang 
för att mäta matavfallet i kommunala pedagogiska enheter, samt 

att uppdra åt de kommunala skolcheferna att genomföra utbildnings- och informationssatsningar i 
syfte att minska mängden matavfall i skolorna under läsåret 2015/2016. 

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-06-01. 

Ärendet 
Uppsala kommuns avfallsplan 2014 antogs avkommunfullmäktige 2014-05-28. I planen anges att 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för att nå 
målet att mängden matavfall som uppkommer där mat serveras ska minska kontinuerligt från år till 
år i varje kommunal pedagogisk enhet. Måluppfyllnaden som ska mätas är årlig mängd matavfall 
per elev. 

Aktiviteter som enligt avfallsplanen ska utföras är att utbildningsnämnden årligen ska dela ut ett 
resurspris till en pedagogisk enhet i Uppsala, oberoende av huvudman, som visar prov på 
innovativa lösningar inom området matsvinn, avfallshantering eller nedskräpning. En utredning av 
metod ska genomföras för att mäta matavfallet i de kommunala pedagogiska enheterna. Vidare ska 
utbildnings- och informationssatsningar genomföras för att minska mängden matavfall på de 
kommunala förskolorna, grundskolorna och gymnasieskolorna. 

Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) ställer eget yrkande om en prissumma på 5 000 kr till förskola, 5 000 kr till 
grundskola och 5 000 kr till gymnasieskola. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Kenny Jonssons (C) yrkande mot eget och finner bifall till eget 
yrkande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
..Q1.-- 
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§ 167 
Engångsbidrag för nyanlända barn i förskola 

Beslut 

att förskolor i Uppsala kommun, oavsett driftsform, kan ansöka om ett bidrag för nyanlända 
förskolebarn på 12 000 kronor per barn. Bidraget utgör en del av det schablonbelopp som 
Migrationsverket betalar ut till Uppsala kommun. Pengar för detta ändamål är avsatta i budget. 

Reservationer 
Pär Sehlstedt (SD) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förskolan har behov av extra resurser i samband med inskolning av barn som nyligen har anlänt till 
Sverige. I grundskolan finns särskilda bidrag för nyanlända elever och detta borde också införas i 
förskolan. Det extra bidraget kan användas till extra personalförstärkningar och tolkstöd i samband 
med inskolningen av barnet på förskolan. 

Förskolorna kan ansöka om engångsbeloppet för nyanlända barn två gånger per år och 
ansökningarna och utbetalningar hanteras inom systemstöd. Utbetalningarna till förskolorna sker i 
resursfördelningen och barnen registreras så att inte ett barn ska kunna få bidraget flera gånger. 
Information om bidraget kommer att ske kontinuerligt till förskolorna oavsett driftsform. 

Hittills i år har sammanlagt 45 ansökningar inkommit varav cirka 26 ansökningar kommer att 
beviljas. Det gäller både de barn som har fått permanent uppehållstillstånd och de barn som är 
asylsökande och har tillfälliga personnummer eller dosienummer. Bidragets storlek är lika för båda 
grupperna. För de asylsökande barnen återsöker kommunen pengar direkt från Migrationsverket och 
barnen ska vara mellan 3-5 år gamla. 

Barnkonsekvensanalys 
Detta kommer att leda till att nyanlända barn och föräldrar får en kvalitativt bättre inskolning på 
förskolan. Vilket i sin tur leder till att barnen kommer att få bättre förutsättningar att anpassa sig 
och lättare komma in i gruppen på förskolan. Föräldrarna får information om förskolans mål, rutiner 
och arbetssätt förklarade på sitt eget modermål vilket underlättar förskolans fortsatta samarbete med 
föräldrarna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Detta engångsbidrag är en del av det schablonbelopp som utbildningsförvaltningen får utbetalt från 
Migrationsverket och är därmed finansierat. För de barn som fått permanent uppehållstillstånd 
kommer schablonbeloppet med automatik och för de asylsökande barnen sker en återsökning till 
Migrationsverket. Uppsala kommun fördelar sedan beloppen till olika verksamheterna inom 
kommunen. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) ställer tilläggsyrkande om att rapporten ska skickas till samtliga rektorer i 
grundskola, gymnasium samt verksamhetschefer förskola. 

Yrkandet avslogs. 

§ 168 

Rapport uppföljning av skolklagomål och anmälan om kränkande behandling till huvudman 

Beslut 

att 
lägga rapporten "Uppföljning av skolklagomål och anmälan om kränkande behandling till 
huvudman" till handlingarna 

Sammanfattning 
Rapporten redovisar skolklagomål och anmälan om kränkande behandling till huvudman för 
perioden 2015-01-01-2015-06-30. För skolklagomål som inkommit under perioden kan inga större 
skillnader konstateras jämfört med 2014 förutsatt jämn fördelning av ärenden över året. Dock har 
nedläggningen av GUC/Bolandgymnasiet inneburit en ökning av antal synpunkter. 
För antalet anmälningar om kränkande behandling till huvudman har en ökning skett för 
anmälningar gällande förskolan. Ett uppdrag finna att kartlägga föregående års anmälningar för att 
få en bild över vad anmälningarna gäller och vilka som gör anmälan. Antalet anmälningar från 
grundskola och gymnasieskola motsvarar 2014, förutsatt jämn fördelning över året. 

Ärendet 
Enligt rutinerna för skolklagomål enligt skollagen och anmälan om kränkande behandling vid 
kommunal verksamhet ska en uppföljning göras till nämnd två gånger per år i samband eller när 
nämnden så begär. Rapporten innehåller en uppföljning av skolklagomål och anmälan om 
kränkande behandling för första halvåret 2015. 

Justerandes sign YA1-- Utdragsbestyrkande 
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§ 169 

Rutin för anmälan av kränkande behandling vid kommunal verksamhet, rutin för 
skolklagomål enligt skollagen och rutin för förskolor som bedrivs på entreprenad att anmäla 
uppgifter om trakasserier och kränkande behandling 

Beslut 

att 
fastställa rutin för anmälan om kränkande behandling vid kommunal verksamhet, rutin för 
skolklagomål enligt skollagen och rutin för förskolor som bedrivs på entreprenad att anmäla 
uppgifter om trakasserier och kränkande behandling. 

att 
i rutinen skrivs in att kortare sammanställning över anmälan om kränkande behandling redovisas 
månadsvis i samband med nämndens sammanträde. 

Ärendet 
Kommunens organisationsförändringar medför att rutiner måste uppdateras utifrån de förändringar 
som gjorts i organisationen. Att ha tydliga rutiner för hantering av kränkande behandling och 
skolklagomål underlättar för verksamheterna och huvudmannen att följa skollagens krav. De nya 
rutinerna har utarbetats utifrån kommunens nya förvaltningsorganisation. 
Uppföljningen har genomförts 2014 inom ramen för Uppsala kommuns uppföljningssystem för 
pedagogisk verksamhet. Uppföljningen syftar till att ge nämnden beslutsunderlag och 
verksamheterna verktyg för utveckling. Uppföljningen ger möjligheter till jämförelser mellan 
enheter och över tid. 
Rapporten bygger främst på resultat från genomförda föräldra- och elevenkäter, men innefattar även 
andra uppföljningsunderlag som verksamhetsredogörelser och officiell statistik. Resultat och analys 
har återkopplats på olika sätt, både enhetsvis och genom kommungemensamma presentationer. 
Rapporten är en sammanställning av de återkopplingar som gjorts, men lyfter också mer 
övergripande frågor. Rapporten ger nämnd och verksamheter möjligheter att använda resultaten och 
analyserna som underlag för utveckling. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§170 
Strukturersättning för förskola, grundskola och gymnasieskola 

Beslut 

att 	fastställa föreslagna modeller för beräkning av strukturersättning för förskola, grundskola och 
gymnasieskola 

att 	årligen uppdatera ersättningarna till förskolor och skolor 

att 	fastställa principer för ersättning till skolor på landsbygden 

att 	uppdra till förvaltningen att den 28 oktober förelägga nämnden former för uppföljning av hur 
förskolorna och skolorna använder resurserna till olika åtgärder och hur det bidrar till ökad 
måluppfyllelse 

att 	uppdra till förvaltningen att förelägga nämnden den 28 oktober former för utvärdering av hur 
modellerna bidrar till en likvärdig förskola och skola 

att 	uppdra till förvaltningen att under 2016 förelägga nämnden handläggningsordning och 
ersättningsnivåer för nyanlända elever i grundskola. 

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-09-30 där fjärde att-satsen lyder såsom nämnden 
beslutade på mötet 2015-09-30. 

Reservationer 

Alliansen reserverar sig i enlighet med eget yttrande, bilaga2. 

Sammanfattning 
För att skapa likvärdiga förutsättningar för skolor och förskolor fördelas resurser efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov, dels genom strukturersättning och dels genom ersättning 
för nyanlända elever. Likvärdigheten mellan skolorna behöver även säkras genom att skolor på 
landsbygden kompenseras för merkostnader förknippade med att de ligger utanför de största 
tätorterna. 

Yrkanden 
Alliansen yrkar avslag på förslaget till förmån för eget yttrande. 
Caroline Andersson yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Allainsens yrkande mot eget förslag och finner bifall till eget 
yrkande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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'Tame UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 171 

Delbetänkande SÖK — statsbidrag för ökad kvalitet (SOU 2015:45) av Utredningen om 
kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:02) 

Beslut 
Utbildningsnämnden delegerar till nämndens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet. 

Ärendet 
Tillräckligt underlag för beslut fanns inte med i handlingar till nämnden den 30 september. 

§ 172 

Motion av Mohamad Hassan och Anna Manell (båda FP) om fem-punktsprogram för en 
skola i topp i Uppsala kommun 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen enligt förvaltningens tjänsteskrivese i ärendet. 

I ärendet förligger tjänsteskrivelse 2015-08-18 

Anna Manell (FP) reserverar sig till förmån för motionen. 

Sammanfattning 
Anna Manell och Mohammad Hassan båda FP föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 oktober 2014, ett fempunktsprogram för en bättre skola. Flera av de intentioner 
som motionärerna föreslår fångas redan upp av nationella satsningar och pågående utvecklingsarbete 
inom utbildningsnämnden. 

Utbildningsnämnden har fattat beslut om åtgärder för att skapa en långsiktigt hållbar kommunal 
gymnasieskola vilket ger förutsättningar för att öka elevernas måluppfyllelse. En ny utvecklingsenhet är 
under uppbyggnad. Enheten ska tydligare möta organisationens behov utifrån uppföljning och analys av 
resultaten i de pedagogiska verksamheterna. Utvecklingsenheten ska vara en flexibel organisation som 
anpassar sig utifrån skolornas behov av stöd. Uppsala ingår i några av Sveriges kommuner och 
landstings (SKL) satsningar för att öka måluppfyllelsen i skolan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



16(21) 

2 time» UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 173 

Riktlinjer för samverkan mellan Uppsala kommun och landstinget i Uppsala län kring 
barn/elever med neuropsykiatrisk problematik. 

Beslut 
att 	anta riktlinjerna för samverkan mellan Uppsala kommun och landstinget Uppsala län kring 
barn/elever med neuropsykiatrisk problematik 

att 	tillsammans med landstinget finansiera en samordnande tjänst med hälften var för 
säkerställande av att riktlinjer följs, samt 

att 	under första kvartalet 2017 utvärdera samverkan utifrån riktlinjerna 

I ärendet förligger tjänsteskrivese 2015-09-22. 

Sammanfattning 
Ett förslag till nya riktlinjer har upprättats för arbetsgången gällande barn/elever med 
koncentrations- och uppmärksamhetsstörningar i förskola och skola och deras vårdnadshavare. 
Förslaget innebär att skolorna tar helhetsansvaret för utredningen av elever med förmodad 
neuropsykiatrisk problematik vilket också skollagen tydligt föreskriver. För barn i förskolan med 
motsvarande problematik tar barnhälsovården hela utredningsansvaret. Remiss skickas sedan från 
dessa instanser till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) respektive habiliteringen via en samordnare 
som säkerställer att underlaget är komplett. 

Yrkanden 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell, (FP) Kenny Jonsson (C), och Martin Wisell (KD) yrkar 
på avslag med hänsyn till eget yttrande, bilaga 3. 

Carolin Andersson (S) yrkar på bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell, (FP) Kenny Jonsson 
(C), och Martin Wisell (KD) yrkande mot eget och finner bifall till eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Lipen» UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 174 

Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 för Uppsala kommun 

Beslut 

att godkänna förslaget till Mål och budget 2016 med plan for 2017-2018 avseende de delar som 
omfattar nämndens ansvarsområde, 

att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som Mål och budget 2016 med plan for 
2017-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde, 

att de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som Mål och budget 2016 
med plan för 2017-2018 innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för nämndens verksamhetsplan 
2016, samt 

att nämndens verksamhetsplan 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december 
2015. 

Bakgrund 
En ny budgetprocess och budgetstruktur, Mål och budget, beslutades av kommunstyrelsen i december 
2014. I mål och budgetprocessen finns beskrivet att respektive nämnd ska fatta beslut om nämndens 
ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar innan beslut om Mål och budget 2016 med plan för 
2017-2018 fattas i kommunfullmäktige den 2-3 november. 

Nämnden 'ska upprätta en verksamhetsplan för 2016 utifrån de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och 
ekonomiska förutsättningar som Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 innehåller. Nämndens 
verksamhetsplan for 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2015, 

Inriktningsmålen i Mål och budget är uppdelade på kommungemensamma mål som gäller för hela 
kommunorganisationen och de kommunala bolagen samt inriktningsmål kopplade till 
specifika nämnder. Ett resultatindikatorpaket för uppföljning av inriktningsmålen kommer att 
kompletteras till handlingen inför kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Nämnden ska förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som Mål och budget 2016 med 
plan for 2017-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde. Nämnden har sin verksamhetsplan 
att förhålla sig till samtliga kommungemensamma inriktningsmål samt eventuella mål riktade till 
nämnden. 

Yrkanden 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell, (FP) Kenny Jonsson (C), och Martin Wisell (KD) yrkar 
på avslag med hänsyn till eget yttrande enligt följande: 

att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag där nettokostadema ökar med 2,8%, 

Utdragsbestyrkande 
Le4 Justerandes sign 
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PAN,* UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

att uppdra år förvaltningen att komma med förslag motsvarande 2% ökning avseende nämndens 
olika avgifter, 

att uppdra till förvaltningen att presentera ett förlsag på hur nämnden under lanperioden kan nå 
den genomsnittliga kostnadsnivån för riket, 

att fokusera på elevers lärande och ökad måluppfyllelse. 

Carolin Andersson (S) yrkar på bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (FP), 
Kenny Jonsson (C) och Martin Wisell (KD) yrkande mot eget och finner bifall till eget yrkande. 

§ 175 

Elevantal och antagning 

Lars Romanus och Erik Oj ala informerar nämnden om att läget avseende elevantal och antagning i 
grundskola och gymnasieskola hösten 2015. 

§ 176 

Fyrisgården bjuder in till dialogforum 

Martin Wisell (KD) uppmanar förtroendevalda och tjänstemän att lyssna till den inbjudan som 
Fyrisgården kommer med två gånger om året att delta i dialogen. 

§ 177 
Särskild partiaktivitet 

Alliansen anmäler särskild partiaktivitet den 22 oktober. 

§ 178 

Lindbackens förskola 

Öppningen av Lindbackens förskola är försenad och planeras till den 1 januari 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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204-4p,kalue, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 179 

Översyn av förvaltningsorganisationen 

Kenny Jansson (C) eftersöker information avseende översyn av förvaltningsorganisationen. 
Förvaltningens svar är att ingen översyn pågår och att det därför inte heller finns någon information 
att ge. 

§ 180 
Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag med mera 

Beslut 
att lägga inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag med mera till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls inkomna inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag med mera. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



20(21) 

upekalue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 181 

Delegationsbeslut 

Beslut 
att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
Delegationsbeslut från och med 2015-06-01 till och med-2015-09-30 anmäls till nämnden. 

• Yttrande angående inkommen skrivelse gällande Malmvågens förskola 
• Yttrande anmälan om skolsituation 
• Beslut av rektor till biträdande rektor 
• Beviljad utökad tid 
• Utse ställföreträdare 
• Ställföreträdarskap vid förskolechefs frånvaro 
• Beslut avseende plats i förskola 
• Avstängd från förskola 
• Beslut om rätt till omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds 
• Beslut om återkallande och makulering av kundfaktura 
• Avslag skolskjuts 
• Avslag skolskjuts 
• Avstängning gymnasieskolan 
• Beslut om behörighet och mottagande samt slutlig antagning till gymnasiesärskolan 

årskurs 1 läsåret 1015/16 
• Yttrande över sökande till utbildning i andra kommuner 
• Avtal om skolgång för elev i annan kommun 
• Beslut om anpassad studiegång 
• Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp 
• Ej skolskjuts Grundsärskola 
• Ej skolskjuts Grundskola 
• Placerade grundskola 
• Beviljade grundskola 

Justerandes sign 4yA Utdragsbestyrkande 
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2 uPecaem UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 182 

Anmälan av nämndens protokoll samt utskottsprotokoll 

Beslut 
att lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande protokoll: 

Protokoll från facklig samverkan den 2 september 
Protokoll från förskoleutskottet 16 september 2015 
Protokoll från grundskoleutskottet den 16 september 2015 
Protokoll från gymnasieutskottet 16 september 2015 
Protokoll från arbetsutskottet den 21 september 2015 
Protokoll från facklig samverkan den 22 september 2015 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Reservation angående engångsbidrag för nyanlända barn i förskola i UBN 30/9 2015 

SD motsätter sig engångsbidrag för nyanlända barn i förskola med motiveringen att vi anser det fel 

att bidrag grundas på människors ursprungsland/ursprung. Det leder i förlängningen till en etnifiering 

av bidragen något vi anser vara fel väg att gå. 

Pär Sehlstedt (SD) 

Utbildningsnämnden 
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UBN 30 september 2015, Ärende 12 
Reservation och Alliansens yrkande till strukturersättning 

Alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag (nedan). Detta förslag är en viss justering från det 
som antagits av Barn- och ungdomsnämnden under tidigare mandatperiod. Vi föreslår också en 
oförändrad procentsats av omfördelningens storlek. 

Det är viktigt att kunna ge barn och unga likvärdiga förutsättningar i skolan. Vissa faktorer påverkar 
dock hastigheten och utmaningen att tillägna sig undervisningen, så att ett barn eller en elev kan lämna 
gymnasieskolan på ett program som eleven valt och lämnat med minst godkända betyg i. 

En god grund är förskolan. Omsorgsuppdraget är viktigt, liksom lärandeuppdraget. Utan det ena 
fungerar inte det andra. Därför är det viktigt att förskolans kompensatoriska uppdrag också omfattar 
omsorgsdelen, för att kunna sporra exempelvis språkutveckling. En bra förskoletid bäddar för 
skolframgång. 

Grundskolan har genom de nationella proven, möjlighet att stämma av och mäta elevernas 
kunskapsnivåer och därmed goda möjligheter till resultatuppföljning. Ett ofullständigt slutbetyg i åk 9 
är en riskfaktor. Därför måste insatser komma tidigt och där eleven befinner sig. För nyanlända är en 
gedigen och snabb kartläggning från mottagningsenhet viktigt för att eleven ska kunna komma ut till 
en vanlig klass. Där måste rätt resurser finnas för att eleven ska kunna fortsätta sin skolgång och ges 
lika möjligheter att lyckas i skolan. SCB-modellen är inte bättre för att de innehåller flera variabler 
som samlat ger ett högt förklaringsvärde (concordant). Exempelvis stämmer det att vi ser skillnader i 
resultat mellan pojkar och flickor, men litteraturen pekar också på skillnader i förväntningar på pojkar 
och flickor. Ska skolor få ökade resurser bara för att det inte ställs samma krav på pojkar från lärarnas 
och skolans sida? 

De variabler som ligger till grund för vårt yrkande är följande: 
1. Högsta utbildning 
2. HDFursprungsland 

Utöver dessa: 

Förskolan: Ekonomiskt bistånd, familjebakgrund 
Grundskolan: Kartläggning av mottagningsenhet, nationella prov, betyg 
Gymnasieskolan: Kartläggning av mottagningsenhet , betyg 

Utöver strukturersättningen tillstyrker vi tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd, ersättning 
till landsbygdsskolor, till nyanlända och för modersmålsstöd. 

Alliansen vill understryka vikten av uppföljning och utvärdering av strukturersättningen och de andra 
stödbeloppen i alla skolformer. Det är väsentligt att vi får reda på vilka åtgärder man har vidtagit och 
hur dessa har påverkat resultatet. 
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Ärende 15 

Riktlinjer for samverkan mellan Uppsala kommun och landstinget i Uppsala län 
kring barn/elever med neuropsykiatrisk problematik. 

Förslag till beslut 

M, FP, C och KD föreslår utbildningsnämnden besluta 

att 	avslå förslaget till beslut. 

att 	bevara och återställa samarbetet Vardagsnära insatser i tydlig samverkan 
(VITS) mellan Uppsala kommun och Uppsala läns landsting kring barn med 
koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter eller andra problem som 
kan ha neuropsykiatrisk bakgrund. VITS-teamet ska bemannas upp enligt 
avtalet. 

VITS-teamet ska enligt avtalet bestå av samordnare, men även av läkare, psykolog, 
logoped, specialpedagog, arbetsterapeut, sjukgymnast och socialsekreterare. VITS-
teamet bör bemannas enligt avtalet för att kunna fylla sin funktion. 

VITS-teamet möter barn för vilka insatserna på basnivå (nivå 1), alltså elevvård, 
barnhälsovård och skolhälsovård, inte är tillräckliga. VITS-teamet kan utifrån 
basutredningen rekommendera ytterligare åtgärder och eventuellt komplettera med 
ytterligare bedömning (nivå 2). VITS-teamet ska hjälpa till att återföra och praktiskt 
förklara utredning, funktionsbeskrivningar och åtgärdsplaner och kan direkt remittera 
barn till de behandlande enheterna inom barnhabilitering, BUP:s öppenvård m.fl. samt 
till nivå 3, det vill säga BUP. VITS-teamet ska även bidra med konsultation och 
utbildning. 

Kostnaden för VITS-teamet är förhållandevis liten i sammanhanget och jämfört med 
de långsiktiga kostnaderna är den mycket låg. Först och främst är det personliga priset 
för barn och elever mycket högt vid uteblivet stöd och försämrade chanser att 
tillgodogöra sig undervisningen. Dessutom kostar socialt utanförskap mycket mer rent 
samhällsekonomiskt än stödet under skolåren enbart i välfärdskostnader och 
inkomstbortfall. 

Kopplingen mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och risken för socialt 
utanförskap är väl känd. Att skära ner på denna typ av stöd är uteslutande att tänka 
ekonomiskt kortsiktigt utan att ha förståelse för dessa barns behov och framtida liv. 
Samordning mellan landstinget och kommunen är någonting som vi behöver mer och 
inte mindre av. 

ALMANN 
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