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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

Plats och tid: Aspen, Stationsgatan 12, klockan 15:05 — 17:45. 

Beslutande: 

Utses att justera: 

Caroline Hoffstedt (S), ordförande 
Linda Eskilsson (MP), 1:e vice 
ordförande 
Christopher Lagerqvist (M), 2:e 
vice ordförande 
Mattias Kristenson (S) 
Gunilla Oltner (S) 
Klas-Herman Lundgren (S) 
tjänstgörande ersättare 
Agneta Boström (S) 
Markus Lagerquist (M) 
Gabriella Lange (M) 
Elin Stening (MY) tjänstgörande 
ersättare 
Sverker /blund (V) 
Unn Harsem (C) 
Helena Hedman Skoglund (L) 
tjänstgörande ersättare §§ 122-129 
Fredrik Hultman (M) tjänstgörande 
ersättare §§ 130-138 
Sarah Havneraas (KD) 
tjänstgörande ersättare 
Martin Wisell (KD) §§ 122-129 
Sanna Sundvall (MP) tjänstgörande 
ersättare §§ 130-138 

Christopher Lagerqvist (M) 

Ersättare: Fredrik Hultman (M) §§122-129 
Sanna Sundvall (MP) §§122-129 
Kajsa Ragnarsson (V) 

Paragrafer: 122 - 138 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgatan 12, den 2 oktober 2018. 

Underskrifter: 
Caroline Hoffstedt, ord orande 

Lars Niska, sekreterare 

Christopher Lagerqvist, justerare 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Utbildningsnämnden 
2018-09-27 Sista dag att överklaga: 2018-10-24 
2018-10-03 Anslaget tas ner: 2018-10-25 

www.uppsala.se  och utbildningsförvaltningen. 

Lars Niska, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

Övriga Birgitta Pettersson utbildningsdirektör, Giggi Thomson enhetschef individstöd, 
deltagare: Annbritt Öqvist enhetschef systemstöd, Birgitta Najafi ekonomichef §§ 124-138, 

Anette Johansson HR-chef §§ 122-129, Magdalena Casteryd kommunikationsstrateg, 
Katarina Håkansson koordinator, Marie Fellenius tillförordnad chef kommunal 
förskolan, Ingela Hamlin chef kommunal grundskolan, Erik Oj ala chef kommunal 
gymnasieskolan, Elin Lundkvist ekonom, Elin Dahm rektor §§ 122-123, Olof 
Oskarsson rektor §§ 122-123, Anj a Korpi Kardell lokalstrateg, Outi Ceder 
enhetschef, Sophie Boekhout processledare, Märit Gunneriusson Karlström 
enhetschef, Avin Ali Akbar utredare §§124-138, Cecilia Lejon PwC § 124 och 
Anders Christensson PwC § 124. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

3(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 122 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 
§ 137 Anmälningsärenden och § 138 Delegationsärenden 

§ 123 

Resultatdialog — Uppsala Yrkesgymnasium och Rosendalsgymnasiet 

Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson och chef för kommunal gymnasieskola Erik Oj ala introducerar 
höstens resultatdialog med de kommunala gymnasieskolorna. Rektor för Rosendalsgymnasiet Olof 
Oskarsson och rektor för Uppsala Yrkesgymnasium Elin Dahm presenterar därefter sina skolors 
resultatuppföljning. 

§ 124 

Genomlysning av övriga kostnader — PwC 

Cecilia Lejon och Anders Christensson från PwC presenterar den genomlysning av nämndens övriga 
kostnader som de haft i uppdrag att genomföra. 

§ 125 

Aktuella ärenden 

Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerar nämnden om att förvaltningen fått godkänt vid 
uppföljning av förelägganden från Skolinspektionens granskningar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 126 

Uppföljning av skolval 2018 
UBN-2018-5216 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att uppdra till förvaltningen att se över hur informationen som ska stödja aktiva skolval kan utvecklas. 

Sammanfattning 
Skolvalet 2018 resulterade i fortsatt högt valdeltagande där 95,4 procent gjorde ett aktivt skolval. 
Bland blivande förskoleklasselever fick 92 procent fick sitt förstahandsval och 98,5 procent någon av 
sina tre valda skolor. Bland de som valde till årskurs 1-9 fick 73,3 procent sitt förstahandsval och 90,3 
procent något av sina tre val. 

Andelen grundskoleelever som fick sitt förstahandsval har minskat från förra året vilket kan bero på 
vilka skolor som väljs och vilken möjlighet dessa skolorna haft att ta emot nya elever. I Uppsala 
kommun byggs det också flera nya bostadsområden, som till exempel Lindbacken och Rosendal, som 
bidrar till ökad inflyttning till kommunen och en ökning av söktrycket på de befintliga skolorna. Totalt 
fick 19 elever en skolplacering i skolvalet utifrån syskonförturen, som inte hade fått den placeringen 
utifrån relativ närhet. I förra årets skolval var samma siffra 25 elever. Av de som gjorde ett skolval 
gjorde 275 elever även ett omval till förskoleklass och årkurs 1-9, av vilka 38 elever fick sitt 
förstahandsval i omvalet. 

Inför nästa års skolval behöver skolplaceringsreglementet ses över, särskilt vad gäller skolplaceringen 
av de som inte gör ett skolval och de som inte får något av sina val. I och med GDPR och den stora 
mängd handlingar som begärs ut behöver en rutin göras för utlämnandet av de allmänna handlingar 
som skapas i samband med skolvalet och omvalet. Automatiseringen av kvarstående manuell 
hantering behöver fortsätta likaså förbättringen av de interna och externa kvalitetsrutinerna. 

Yrkande 
Caroline Hoffstedt (S) yrkar tillägg med att uppdra till förvaltningen att se över hur informationen som 
ska stödja aktiva skolval kan utvecklas. 

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

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

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

ceAF 4=g) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 127 

Uppföljning skolklagomål och anmälan av kränkande behandling första 
halvåret 2018 
UBN-2018-5244 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
För skolklagomål som inkommit under perioden har kategorierna lokaler och miljö, trygghet och 
placering ökat i antal, medan antalet inom kategorin utbildningens genomförande, samt övrigt minskat 
med nästan hälften jämfört med första halvåret 2017. För antalet anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman har en minskning skett jämfört med andra halvåret 2017. Minskningen 
återfinns i grundskolan, då förskolan och gymnasieskolans anmälningar istället ökat något. Det finns 
dock fortfarande grundskolor som inte anmält, eller anmält mycket få händelser av kränkande 
behandling till huvudmannen. Vad gäller kategoriseringen är det liksom tidigare perioder betydligt 
oftare pojkar som utsätter både flickor och pojkar för kränkande behandling, än flickor. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 10 september 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 128 

Avtal med Upplands lokaltrafik (UL) om skolresor 
UBN-2018-5167 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till avtal med UI_, om skolresor för perioden 2019-01-01 till och med 2028-06-30, 
samt 

att uppdra till förvaltningen att i samband med undertecknande av avtal med Ut definiera begreppet 
anvisad skola utifrån skollagens 10 kap. 32 §. 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har i samarbete med upphandlingsenheten omförhandlat avtalet med UL för 
skolskjuts och elevresor till och från skolan, såväl fristående som kommunalt drivna. Samarbetsavtalet 
med Ut angående skolresor avser elevers resor till och från skolan i såväl skolskjutsområden och 
linjetrafiken. 

Yrkanden 
Martin Wisell (KD) yrkar med motivering i bilaga A § 128 tillägg med att uppdra till förvaltningen att 
kalla till förhandling med Ut om att förtydliga avtalsvillkoren i enlighet med nedanstående. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar tillägg med att uppdra till förvaltningen att i samband med 
undertecknande av avtal med UL, definiera begreppet anvisad skola utifrån skollagens 10 kap. 32 §. 

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

Ordförande ställer därefter Caroline Hoffstedts (S) tilläggsyrkande mot Martin Wisells (KD) 
tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller Caroline Hoffstedts (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 4 september 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 129 

Ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning per augusti 2018 
UBN-2018-5243 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna ekonomisk uppföljning samt verksamhetsuppföljning per augusti, samt 

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämnden redovisar per augusti ett överskott på 205,6 mnkr, vilket är 54,7 mnkr större än 
budget. 

- Övriga andra intäkter är högre än budgeterat, vilket bland annat beror på att Migrationsverket har 
utbetalat mer schablonersättning för fler nyanlända samt att nämnden fått mer intäkter från 
föräldraavgifter för förskola och fritidshem. 
- De högre personalkostnaderna förklaras av utökad verksamhet inom förskola och grundskola. 

Nämnden prognostiserar för helår ett överskott om 22,1 mnkr för 2018, vilket är 17,6 mnkr större 
jämfört med prognosen per mars. 

- Stadsbidrag från Skolverket förväntas bli högre, då statsbidrag tillkommit som inte var kända vid tid 
för budget eller prognos per mars. Statsbidragen från Migrationsverket förväntas också bli högre, på 
grund av att det är fler nyanlända barn och elever än vad som budgeterats och prognostiserats per 
mars. 
- Personalkostnaderna ökar, vilket bland annat beror på fler elever samt ökade statsbidrag. 
- Övriga kostnader förväntas bli högre än budgeterat, vilket bland annat hänförs till de tillkommande 
statsbidragen. Utökad verksamhet genererar också högre verksamhetskostnader. 

Prognososäkerheten bedöms ligga i intervallet -30 till +25 mnkr. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 20 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 130 

Yttrande över handlingsplan Gottsunda/Valsätra 
UBN-2018-4042 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att i yttrande till kommunstyrelsen ställa sig bakom förslaget till handlingsplan för 
Gottsunda/Valsätra. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till handlingsplan för Gottsunda/Valsätra. Planen ska 
användas för att samordna det kortsiktiga och det långsiktiga arbetet för ett socialt hållbart 
Gottsunda/Valsätra. Handlingsplanen innefattar mål med arbetet, förslag på åtgärder och insatser på 
kort sikt för att hantera nuläget och påbörja förändringsarbetet samt förslag på åtgärder och insatser på 
längre sikt för att ställa om mot målsättningar 2030. 

Kommunstyrelsen har beslutat att ge berörda nämnder tillfälle att senast den 30 september lämna 
synpunkter och föreslå kompletteringar till Handlingsplan Gottsunda/Valsätra. 

Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden ställer sig positiv till handlingsplanen. När det gäller 
barn och unga är det särskilt angeläget att det i närområdet finns tillgång till attraktiv skola med 
trygghet, studiero och god kvalitet i undervisningen samt att det finns tillgång till aktiviteter på 
eftermiddagar efter avslutad skoltid. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 21 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 131 

Behov av förskoleplatser i Bäcklösa 
UBN-2018-5245 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att uttala ett behov av 100-120 förskoleplatser i Bäcklösa eller i dess närområde. 

Sammanfattning 
När området Bäcklösa är färdigutbyggt väntas cirka 1 200 bostäder finnas där i blandade upplåtelse-
former och hustyper. Det behov av förskoleplatser som bostäderna i Bäcklösa genererar kan inte 
tillgodoses i befintliga förskolor utan det behöver skapas nya platser. Behovet bedöms inledningsvis 
till 100-120 platser och behövas till hösten 2020. När området är färdigbyggt bedöms ytterligare 
platser behövas. 

För att möjliggöra att platserna finns till angiven tidpunkt kan inte frågan invänta beslut i 
nästkommande lokalförsörjningsplan. 

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upP,Ml.fi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 132 

Ansökan om fristående förskoleverksamhet - Edda Förskola AB 
UBN-2018-1252 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Edda förskola AB med organisations-
nummer 556887-8564, som huvudman för förskoleenheten Edda Döbelnsgatan med 20 platser på 
Döbelnsgatan 8a -8b, i Uppsala, samt 

att beslutet gäller under förutsättning att de pedagogiska lokalerna följer milj öförvaltningens och 
brandskyddsmyndighetens krav. 

Sammanfattning 
Edda förskola AB bedriver sedan tidigare förskola i Valsätraområdet i Uppsala. Huvudmannen har 
inkommit med ansökan om godkännande för fristående förskolan Edda Förskola Döbelnsgatan, i 
stadsdelen Kåbo. Förskolan avses omfatta 20 platser fördelade på 2 avdelningar. Edda förskola AB 
avser att tillämpa samma kösystem som Uppsala kommun. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 3 september 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 133 

Ansökan om att utöka pedagogisk omsorg - C Företaget 
UBN-2018-4190 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att bevilja C Företaget Dagbarnvårdare ekonomisk förening (769615-0502) rätt till bidrag för en 
utökning av verksamheten inom pedagogisk omsorg med fyra platser för barn mellan 6 och 13 år, vid 
Skymningsvägen 134 i Storvreta, Uppsala. 

Sammanfattning 
C Företaget Dagbarnvårdare ekonomisk förening (769615-0502) har ansökt om att utöka antalet 
platser i pedagogisk omsorg med 4 platser för barn mellan 6 och 13 år. Platserna kommer att erbjudas i 
familjedaghemmet på bottenvåningen, Skymningsvägen 134 i Storvreta, 75 kvm. Huvudmannen har 
sedan tidigare rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i Uppsala kommun, med 7 platser på 
Skymningsvägen 134 (UBN-2017-4761) för barn i förskoleålder. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 10 september 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UpRätifi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 134 

Svaromål till kammarrätten om Kunskapsskolans anhållan om extra 
bidrag (Mål nr 5815-18) 
UBN-2015-4455 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att anta föreslaget svaromål till kammarrätten i mål 5815-18. 

Sammanfattning 
Kunskapsskolan i Sverige AB har överklagat utbildningsnämndens beslut från den 24 februari 2016 
och yrkat att Uppsala kommun ska åläggas att utge kompensation till Kunskapsskolan motsvarande 
det underskott som kommunen haft i den kommunala gymnasieverksamheten under åren 2012 till 
2014. 

Ett flertal andra fristående gymnasieskolor i Uppsala har gjort ett motsvarande överklagande. Dessa 
har bifallits av förvaltningsrätten. Uppsala kommun har valt att inte överklaga dessa domar till 
kammarrätten. 

Förvaltningsrätten har i sin dom den 20 juni 2018 (mål 1824-16) avslagit Kunskapsskolans 
överklagande. Kunskapsskolan har därför yrkat att kammarrätten i Stockholm meddelar prövnings-
tillstånd samt bifaller den av Kunskapsskolans i förvaltningsrätten förda talan. 

Kammarrätten i Stockholm har meddelat prövningstillstånd i ärendet (mål 5815-18) och har förelagt 
utbildningsnämnden att inkomma med ett svar på överklagandet där nämnden ska ange om de godtar 
överklagandet eller inte och vad som yrkas i målet. 

Utifrån förvaltningsrättens domar där rätten har bifallit de fristående gymnasieskolornas yrkande om 
kompensation för underskottet i kommunal gymnasieskola, kommer utbildningsförvaltningen att 
beräkna och utbetala ersättningar. 

Utbildningsförvaltningen föreslår att Kunskapsskolan i Sverige behandlas på motsvarande sätt som 
övriga överklagande fristående gymnasieskolor. Därför föreslår förvaltningen att nämnden beslutar att 
godta överklagandet och uttalar att målet återförvisas till nämnden för nya beräkningar. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 11 september 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



13 (17) 

upPRI.9 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 135 

Ändrat sammanträdesdatum i november 2018 
UBN-2017-4475 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ändra sammanträdesdag för utbildningsnämnden från måndag den 19 november 2018 till torsdag 
den 22 november 2018. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden planerade att ha ett heldagssammanträde med kvalitetsseminarium den 19 
november 2018. Samma datum genomförs dock Skolinspektionens dag och eftersom det finns intresse 
från nämnden om att delta där föreslås därför att byta datum för nämndsammanträdet i november samt 
att flytta fram kvalitetsseminariet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 12 september 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



14 (17) 

UpRelut UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 136 

Återrapport tillsynsprojekt rökfria skolgårdar 
UBN-2017-6156 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna bilagt svar till miljö- och hälsoskyddsnämnden, 

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra informationsinsatser för att göra medarbetare mer 
medvetna om det ansvar man har enligt handlingsplanen för drogfri skola och gällande lagstiftning, 
samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att säkra att skolorna arbetar fortsatt med att säkra en rökfri miljö 
genom att skylta upp skolgårdar med "Rökning förbjuden", ta bort askfat och rökkurer. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under 2017 haft ett uppdrag från kommunfullmäktige att stödja 
det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av skolgårdar och handlare. Inom 
tillsynen har oanmälda inspektioner gjorts vid 27 gymnasieskolor och 20 högstadieskolor för att 
kontrollera att tobakslagens krav på rökfria skolgårdar följs. Resultatet visar att rökning på 
skolgårdarna eller vid entréer förekommer på flertalet av skolorna. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat (2018-12-14, § 158) att sända rapporten från tillsynen till 
utbildningsnämnden med en begäran om redovisning över vilka ytterligare åtgärder som kommer att 
vidtas för att tobakslagens krav på rökfria skolgårdar ska uppfyllas på de kommunala skolorna. 

Utbildningsnämnden beslutade den 21 maj 2018, § 71, att återremittera ärendet till 
utbildningsförvaltningen. Förslaget till yttrande har därefter redigerats. 

Svaret redovisas skolors arbete för att uppnå rökfria skolgårdar. Elevhälsans arbete är inriktat både på 
det främjande och förebyggande arbetet och på att ge stöd för elever att sluta röka. Vidare redovisas 
arbete i den fysiska miljön på skolgårdar samt en pilotverksamhet som genomförs på Uvengymnasiet. 

Yrkanden 
Unn Harsem (C) yrkar med motivering i bilaga A § 136 att stryka orden "samt föra en dialog med 
grannar och externa hyresvärdar" ut tredje att-satsen så att den istället lyder: "att ge förvaltningen i 
uppdrag att säkra att skolorna arbetar fortsatt med att säkra en rökfri miljö genom att skylta upp 
skolgårdar med "Rökning förbjuden" samt ta bort askfat och rökkurer" 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till Unn Harsems (C) ändringsyrkande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

cE,4 
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upP19.110, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Unn Harsems (C) ändringsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att 
nämnden bifaller Unn Harsems (C) ändringsyrkande. 

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

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPlfalki UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 137 

Anmälningsärenden 

Inga nya nämndinitiativ anmäls vid sammanträdet. 

§ 138 

Delegationsärenden 
UBN-2018-0757 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälda handlingar till utbildningsnämnden 2018-09-27. 

1. Delegationsbeslut från och med 2018-08-24 — 2018-09-26 
• Beslut om att inte lämna ut handling, uppställa villkor för dess utlämnande eller avge yttrande 

över överklagande av sådant beslut, 7.1.4 
• Föra nämndens talan och avge yttrande i ärenden eller mål vid domstol eller myndighet, 7.1.6 
• Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg — kommunal och fristående verksamhet, 7.4.3 
• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg som 

erbjuds istället för förskola/fritidshem samt fritidsverksamhet, 7.4.6 
• Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjud, 7.4.10 
• Plats i förskoleklass, 7.5.2 
• Mottagande och placering av elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 7.5.3 
• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 7.5.4 
• Interkommunal ersättning och ersättning till fristående skola för elev i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola i annan kommun, 7.5.5 
• Rätt att slutföra utbildningen i två år i grundskola eller grundsärskola, 7.5.10 
• Uppskjuten skolplikt, 7.5.11 
• Skolskjuts enligt reglemente, 7.5.14 
• Busskort med befintlig linjetrafik enligt reglemente, 7.5.15 
• Sökandes behörighet och om sökande ska tas emot, 7.6.2 
• Mottagande av elev från annan hemkommun i första hand, 7.6.3 
• Mottagande av elev från annan hemkommun i andra hand, 7.6.4 
• Beslut om preliminär och slutlig antagning till de olika gymnasieutbildningar som anordnas av 

Uppsala kommun, inklusive antagning till programinriktat individuellt val, 7.6.6 
• Yttrande över sökande till utbildning i annan kommun — gymnasieskola, 7.6.10 
• Beslut om resor mellan bostad och skolor, 7.6.19 

   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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unigrealue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

• Ekonomisk överenskommelse mellan kommuner för elev, folkbokförd i Uppsala kommun, 
som tas emot i annan kommun på yrkesintroduktion, individuellt alternativ och 
språkintroduktion, 7.6.24 

• Beslut i fråga om huruvida elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, 7.6.26 
• Yttrande över sökande till utbildning i annan kommun —gymnasiesärskola, 7.6.28 
• Mottagande av elev i gymnasiesärskolan som tillhör annan hemkommun, 7.6.29 

2. Yttrande detaljplan 

3. Domar och beslut 
• Förvaltningsrättens beslut — laglighetsprövning enligt skollagen, UBN-2018-2562 
• Förvaltningsrättens beslut — laglighetsprövning enligt skollagen, UBN-2018-3095 
• Förvaltningsrättens beslut — laglighetsprövning enligt skollagen, UBN-2018-4247 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt skollagen, UBN-2018-2558 

4. Skrivelser/Avtal 
• Organisationsförändringar fristående huvudmän oktober 2018 

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

6. Protokoll från utskott 
• Förskoleutskottet 2018-09-12 
• Gymnasieutskottet 2018-09-13 
• Gymnasieutskottet 2018-09-19 
• Arbetsutskottet 2018-09-20 

7. Protokoll från facklig samverkan 

8. Protokoll/protokollsutdrag — övrigt 
• Utbildningsnämnden 2018-08-24 

9. Inbjudningar / Konferenser 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  



UBN 2018-09-27 bilaga A § 128 

UBN 2018-09-27 

Yrkande från Martin Wisell (KD) i ärende 9 Avtal med Upplands Lokaltrafik 

(UL) om skolresor 

Jag föreslår Utbildningsnämnden besluta 

Att godkänna förslag till avtal med UL om skolresor för perioden 2019-01-01 till och med 

2028-06-30. 

Att uppdra till förvaltningen att kalla till förhandling med UL om att förtydliga avtalsvillkoren 

i enlighet med nedanstående. 

Motivering 

Det är mycket rimligt att avtalsvillkoren justeras så att Uppsala kommuns kostnader minskar 

med 15 miljoner kronor. Det är inte tillfredsställande att kommunen påförts en kostnad på 

1000 kr per månad och elev om elever i skolskjutsområdena har använt busskort i den 

ordinarie linjetrafiken. 

Avtalstexten innehåller på flera håll uttrycket "anvisad skola" trots att detta begrepp inte är 

definierat. I bokstavlig mening går alla elever i en anvisad skola. Eleverna kan genom 

skolvalet ange önskemål men kommunen beslutar om placering. 

Texten i ett avtal bör vara så stringent som möjligt. Därför bör uttrycket "anvisad skola" inte 

användas eftersom det öppnar för olika tolkningar och missförstånd. 

Martin Wisell (KD) 

K 
D 



UBN 2018-09-27 bilaga A § 136 

Yrkande på ärende UBN-2017-6156 "Tobaksfri skoltid, svar till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden" 

Lagen om tobaksfria skolgårdar måste så klart följas. Lagens intention är att skydda barn och 
unga från tobaksmissbruk och det är naturligtvis viktigt och helt rätt. 

Kontakta grannarna?  
Vi har idag även haft ett annat ärende uppe "Genomlysning av övriga kostnader". 
Utbildningsförvaltningens övriga kostnader behöver sänkas för att frigöra resurser till 
undervisning. Att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att "ge förvaltningen i uppdrag att 
(...) föra en dialog med grannar och externa hyresvärdar" låter spontant som ett 
kostnadsd rivande förslag med ytterst tveksam effekt. 

Det finns hundratals, kanske tusentals, grannar till skolor i Uppsala kommun. Att kontakta 
alla dessa torde vara ett "hästjobb". Frågan är vad man vill uppnå med dialogen. Vad ska 
förvaltningen säga till grannarna? Vad är målet med dialogen? Utbildningsförvaltningen har 
absolut ingen befogenhet att förmå grannar och privata hyresvärdar att göra någonting. 

Därför yrkar jag 

Att stryka orden "samt föra en dialog med grannar och externa hyresvärdar" ut 
tredje att-satsen så att den istället lyder: "att ge förvaltningen i uppdrag att säkra att 
skolorna arbetar fortsatt med att säkra en rökfri miljö genom att skylta upp 
skolgårdar med "Rökning förbjuden" samt ta bort askfat och rökkurer" 

Unn Harsem 
Centerpartiet 
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