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Plats och tid: Aspen, Stationsgatan 12, klockan 16:00 – 17:30 

Beslutande: 

 

Caroline Hoffstedt (S), ordförande 

Christopher Lagerqvist (M), 2:e 

vice ordförande 

Elin Stening (MP) 

Mattias Kristenson (S) 

Gunilla Oltner (S) 

Jan-Åke Carlsson (S) 

Sanna Sundvall (MP) 

Markus Lagerquist (M) 

Fredrik Hultman (M), 

tjänstgörande ersättare 

Lennart Köhler (MP) 

Sverker Åslund (V) 

Unn Harsem (C) § 95-112 

Kajsa Ragnarsson (V) § 113-115 

Anna Johansson (C) 

Pär Sehlstedt (SD) 

Martin Wisell (KD) 

 

Ersättare: 

 

Kajsa Ragnarsson (V) § 95-112 

Clemens Lilliesköld (V) 

 

Övriga  

deltagare: 

Birgitta Pettersson utbildningsdirektör, Giggi Thomson enhetschef individstöd, 

Annbritt Öqvist enhetschef systemstöd, Staffan Ceder kommunikationsstrateg, Märit 

Gunneriusson Karlström enhetschef, Omar Hijazi enhetschef, Birgitta Najafi 

ekonomichef, Berit Svantesson HR-chef, Katarina Håkansson koordinator, Ingela 

Hamlin chef grundskolan, Erik Ojala chef gymnasieskolan § 95-97 och Marie 

Fellenius administrativ chef förskolan 

  

Utses att justera: Christopher Lagerqvist (M) Paragrafer: 95 – 115 
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§ 95 

 

Fastställande av föredragningslista 
 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna utsänd föredragningslista med följande tillägg: 

 § 96 Utbildningschefen informerar 

 § 114 Anmälningsärenden 

 § 115 Delegationsärenden 

 

… 

 

§ 96 

 

Utbildningsdirektören informerar 

 

Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerar nämnden om: 

- Utbildningsdirektören kommer att ingå i Skolverkets grupp om Systematiskt kvalitetsarbete. 

- Nämnden är inbjuden att delta i återkopplingen från Skolinspektionens regelbundna tillsyn den 18 

augusti. 

- Tilläggsbeloppsremissen har gått ut till berörda instanser under sommaren. 

- Förvaltningen har gått vidare med tre domar där överklagade beslut om tilläggsbelopp i 

gymnasiesärskolan gått emot kommunens beslut. Förvaltningen har överklagat domarna. 
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§ 97 

 

Ekonomisk rapport maj 

UBN-2017-0885 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 19 juni kommer förvaltningen presentera en ekonomisk rapport för 

maj 2017. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-02 
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§ 98 

 

Åtgärder efter incidenter i samband med skolval 

UBN-2017-1588 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

 

Sammanfattning 
Två skolplaceringsärenden anmäldes till justitieombudsmannen och utbildningsnämnden yttrade sig i 

ärendena 2017-05-22 § 90. I samband med yttrandet uppdrogs även förvaltningen att återkomma till 

sammanträdet 2017-06-19 med en uppföljning av ärendet. Uppföljningen kommer att presenteras vid 

sammanträdet. 

 

Vid sammanträdet presenterades även en analys av incidenter vid skolvalet 2017 och hur turordningen 

vid förskoleplaceringar fungerar i kommunen. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-12 
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§ 99 

 

Grön pedagogik i förskolor 

UBN-2017-0885 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

 

Sammanfattning 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2017-06-19 presenterar förvaltningen en ny satsning på grön 

pedagogik som några av kommunens förskolor tagit del av. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-12 
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§ 100 

 

Fråga om redovisning av kränkning av lärare 

UBN-2017-0318 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att avstå från att bygga upp rutin för att redovisa kränkningar av lärare till nämnden. 

  

 

Reservation 

Martin Wisell (KD), Christopher Lagerqvist (M) och Unn Harsem (C) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade den 22 mars 2017 (§ 33) bland annat att uppdra till förvaltningen att 

undersöka möjligheten att till nämnden redovisa kränkningar av lärare. 

  

Redovisningen till nämnden av skolklagomål och anmälda kränkningar av elever bygger på ett ansvar 

som utbildningsnämnden har som skolhuvudman enligt skollagen. I de fall där lärare utsätts för 

kränkande behandling gäller arbetsmiljölagen och Uppsala kommun har ansvar för att hantera 

situationen som arbetsgivare. För att inte skapa oklarheter i roller och ansvar bör dessa båda frågor 

hållas åtskilda. 

  

När det gäller kränkande behandling där lärare är utsatt förs inte statistik. Kommunens gemensamma 

system för tillbud- och skaderapportering (KIA) är ett system där medarbetare ska registrera när 

arbetsolyckor eller tillbud inträffar, här ingår hot och våld. Om statistik ska tas ut om just denna 

kategori av registreringar behövs dock manuell hantering av underlaget. 

  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer rutiner som tagits fram i samverkan med de fackliga 

parterna. Kommunstyrelsen ansvarar för dessa rutiner. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att 

nämnden avstår från att bygga upp ytterligare rutiner inom detta område. 

  

Yrkande 
Martin Wisell (KD), Christopher Lagerqvist (M) och Unn Harsem (C) yrkar att antalet fall av lärare 

som utsätts för kränkningar fortsättningsvis ska redovisas i samband med redovisningen av 

skolklagomål. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Martin Wisell (KD) med fleras tilläggsyrkande och 

finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-30 
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§ 101 

 

Ändrade sammanträdestider 

UBN-2016-4041 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att ställa in nämndens och arbetsutskottets sammanträden i augusti 2017, samt 

  

att ändra starttiden för sammanträdet 2017-09-27 till 14:00. 

 

 

Reservation 

Christopher Lagerqvist (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade 2016-11-02 § 175 om sammanträdestider för 2017. De senaste åren har 

nämnden ställt in nämndsammanträde och arbetsutskott i augusti månad. 

  

Planerat nämndsammanträde den 31 augusti föreslås ställs in. Likaså arbetsutskottets sammanträde 

den 21 augusti. De skolformsutskott som önskar sammanträda i augusti gör det och ansvarar för att 

inbjudan går ut. 

  

Innan planerat nämndsammanträde 2017-09-27 kommer nämnden bjudas in till ett kulturseminarium 

12:30-14:00. Därför föreslås sammanträdets starttid flyttas fram till 14:00 istället för 15:00. 

  

Yrkande 
Christoper Lagerqvist (M) yrkar att det planerade augustisammanträdet används som ett strategiskt 

seminarium med fokus på Uppsalas underprestation i skolan.  

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till första att-sats mot Christopher Lagerqvists (M) 

ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 

 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till andra att-sats mot avslag och finner att nämnden beslutar 

att bifalla detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-13 
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§ 102 

 

Samverkan kring skolnärvaro 

UBN-2016-1925 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att utbildningsnämnden, tillsammans med omsorgsnämnden och socialnämnden, söker finansiering 

från sociala investeringsfonden för tre koordinatorstjänster för 2018-2019, 

 

att utbildningsnämnden, tillsammans med omsorgsnämnden och socialnämnden finansierar 

koordinatorstjänster under höstterminen 2017 med PRIO-medel, samt 

 

att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att tillsammans med omsorgsförvaltningen och 

socialförvaltningen utse en styrgrupp för att driva projektet vidare. 

 

 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade den 1 juni 2016, § 112, att påbörja ett samarbete med 

omsorgsnämnden och socialnämnden kring ökad skolnärvaro. Projektet startade i juni 2016 med syfte 

att med fokus på samsyn och samverkan utveckla arbetsformer och samverkan för att få barn och unga 

i Uppsala kommuns skolor att vara närvarande i skolan. 

  

En rapport har gjorts av vad projektet kommit fram till. Rapporten visar på utvecklingsbehov inom 

fyra områden; tillhandahålla insatser som är anpassade utifrån barnets/den unges individuella behov, 

erbjuda insatser i tidigt skede, barn/ungdomars/vårdnadshavares delaktighet samt samordnat och 

helhetstänk. 

  

Projektets styrgrupp ser utifrån projektgruppens identifierade behov och framtagna förslag behov av 

att driva projektet vidare genom att 

- Upprätta centrala skolnärvaro rutiner 

- Genomföra kompetenssatsningar 

- Utse samordnare på samtliga skolor samt inrätta gemensamma koordinatorstjänster för de tre 

förvaltningarna 

- Upprätta rutiner kring samordnade skolplaner 

- Bilda en strategisk ledningsgrupp/styrgrupp 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-31 

Slutrapport - Samverkan kring skolnärvaro 2017-04-12 
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§ 103 

 

Yttrande över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om 

neuropsykiatriska svårigheter 

UBN-2017-1334 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att i yttrande till Utbildningsdepartementet tillstyrka förslaget enligt bilagt förslag. 

  

 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Specialpedagogisk kompetens i 

fråga om neuropsykiatriska svårigheter (U2017/01365/UH). I promemorian lämnas förslag till 

ändringar i examensbeskrivningarna för speciallärarexamen och specialpedagogexamen. Syftet med 

ändringarna är att säkerställa att framtida speciallärare och specialpedagoger har en fördjupad och 

breddad kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. Författningsändringarna föreslås träda i 

kraft den 1 juli 2018. 

  

Utbildningsnämnden föreslås tillstyrka förslaget. För att en inkluderande och likvärdig skola för alla 

ska uppnås är det angeläget att den föreslagna förändringen kombineras med att alla lärare i förskola 

och skola i sin grundutbildning ges en bredare kompetens om hur skolsvårigheter uppstår och dess 

orsaker. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-30 

Förslag till yttrande 2017-05-29 
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§ 104 

 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 

förskoleverksamhet - Lill-Tunas förskola, Lica förskolor AB 

UBN-2017-2041 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna LiCa förskolor AB orgnr 556613-6981 

som huvudman för Lill-Tunas förskola, med 25 platser. Beslutet gäller under förutsättning att 

uppgifter om att de pedagogiska lokalerna följer miljökontorets och brandskyddsmyndighetens 

krav. 

 

 

Sammanfattning 
Huvudman ansöker om att starta verksamhet i lokaler belägen i statsdelen Tuna Backar med 25 platser 

på en avdelning. Inriktningen kommer att vara allmän pedagogik med stort fokus på 

utomhusverksamhet och personalens kompetens kommer att bygga på barnskötare och förskollärare. 

  

LiCa förskolor bedriver barnomsorg i Uppsala kommun sedan 23 år tillbaka. Huvudman har kommit 

in med handlingar enligt ansökan. Lokalerna har tidigare nyttjas av Ugglans förskola som har drivits 

av Gunbo i Uppsala Aktiebolag. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-29 

Ansökan från Lica förskolor AB 2017-04-27 
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§ 105 

 

Framflyttad regeländring om principer för placering i förskola 

UBN-2016-3347 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att det beslut som togs den 28 september 2016 § 143 om placering i förskola utifrån relativ närhet, 

ska börja tillämpas för dem som får placering med tillträde efter den 1 augusti 2018. Det innebär 

tillämpning ett år senare än i tidigare beslut. 

 

 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade den 28 september 2016 § 143 bland annat att efter syskonförtur lägga 

till relativ närhet i prioriteringsordningen vid placering i förskola, samt att de nya principerna för 

förskola ska tillämpas från och med den 1 augusti 2017. 

  

I planeringsarbetet har framkommit att det behövs mer tid för att säkerställa att förvaltningens tekniska 

system ska kunna fungera korrekt för de nya rutinerna. Det är därför inte möjligt att tillämpa beslutet 

inom den tidigare beslutade tidsramen. Utbildningsförvaltningen föreslår att beslutet ska tillämpas för 

dem som får placering med tillträde efter den 1 augusti 2018. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-12 
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§ 106 

 

Anhållan om extra bidrag - Yrkesplugget (Mål nr 2428-16) 

UBN-2015-4438 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att som yttrande till förvaltningsrätten i mål 2428-16, hänvisa till tidigare inlämnat yttrande från den 

1 juni 2016. 

 

 

Sammanfattning 
Yrkesplugget i Sverige AB (fortsättningsvis Yrkesplugget) har överklagat utbildningsnämndens beslut 

från den 24 februari 2016 och yrkat att Uppsala kommun ska åläggas att utge extra bidrag till 

Yrkesplugget motsvarande det underskott som kommunen haft i den kommunala 

gymnasieverksamheten under åren 2012-2014. 

  

Utbildningsnämnden har tidigare yttrat sig över överklagandet (genom beslut den 1 juni 2016, § 104). 

Härefter har Yrkesplugget skickat in ett yttrande till förvaltningsrätten som utbildningsnämnden nu 

getts möjlighet att yttra sig över. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-01 

Underrättelse från förvaltningsrätten i Uppsala 2017-05-15 
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§ 107 

 

Anhållan om extra bidrag - Realgymnasiet, Lärande i Sverige AB (Mål nr 

1823-16) 

UBN-2015-4524 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att som yttrande till förvaltningsrätten i mål 1823-16 hänvisa till tidigare inlämnat yttrande från den 

1 juni 2016. 

 

 

Sammanfattning 
Realgymnasiet Uppsala, Lärande i Sverige AB (fortsättningsvis Lärande i Sverige) har överklagat 

utbildningsnämndens beslut från den 24 februari 2016 och yrkat att Uppsala kommun ska åläggas att 

utge extra bidrag till Lärande i Sverige motsvarande det underskott som kommunen haft i den 

kommunala gymnasieverksamheten under åren 2012-2014. 

  

Utbildningsnämnden har tidigare yttrat sig över överklagandet (genom beslut den 1 juni 2016, § 99). 

Härefter har Lärande i Sverige skickat in ett yttrande till förvaltningsrätten som utbildningsnämnden 

nu getts möjlighet att yttra sig över. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-01 

Underrättelse från förvaltningsrätten i Uppsala 2017-05-16 
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§ 108 

 

Anhållan om extra bidrag - Praktiska Sverige AB (Mål nr 1524-16) 

UBN-2015-5080 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta föreslaget yttrande till förvaltningsrätten i mål 1524-16. 

 

 

Sammanfattning 
Praktiska Sverige AB (fortsättningsvis Praktiska) har överklagat utbildningsnämndens beslut från den 

24 februari 2016 och yrkat att Uppsala kommun ska åläggas att utge extra bidrag till Praktiska 

motsvarande det underskott som kommunen haft i den kommunala gymnasieverksamheten under åren 

2012-2014. 

  

Utbildningsnämnden har tidigare yttrat sig över överklagandet (genom beslut den 1 juni 2016, § 105). 

Härefter har Praktiska skickat in ett yttrande till förvaltningsrätten som utbildningsnämnden nu getts 

möjlighet att yttra sig över. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-01 

Underrättelse från förvaltningsrätten i Uppsala 2017-05-16 
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§ 109 

 

Fyllnadsval till programråden efter Mohammed Tahir (MP) och Madeleine 

Andersson (M) 

UBN-2016-0787 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att bordlägga fyllnadsvalet till representant i programrådet för flygteknik efter Mohammed Tahir 

(MP), samt 

 

att välja Fredrik Hultman (M) till representant i programrådet för vård- och omsorgsprogrammet 

efter Madeleine Andersson (M) 

 

 

Sammanfattning 
Mohammed Tahir (MP) entledigades från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden av 

kommunfullmäktige 2017-03-27 § 76 och lämnade därmed även sin plats som representant i 

programrådet för flygteknik vakant. 

  

Madeleine Andersson (M) entledigades från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden av 

kommunfullmäktige 2016-12-12 § 224 och lämnade därmed även sin plats som representant i 

programrådet för vård- och omsorgsprogrammet vakant. 

  

Yrkanden 
Caroline Hoffstedt (S) yrkar på bordläggning av fyllnadsvalet till representant i programrådet för 

flygteknik efter Mohammed Tahir (MP). 

 

Christopher Lagerqvist (M) yrkar att Fredrik Hultman (M) väljs till representant i programrådet för 

vård- och omsorgsprogrammet efter Madeleine Andersson (M). 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer Caroline Hoffstedts (S) bordläggningsyrkande mot avslag och finner att nämnden 

beslutar att bifalla detsamma. 

 

Ordförande ställer Christopher Lagerqvists (M) yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar 

att bifalla detsamma.  
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§ 110 

 

Motion av Lisen Burmeister (SD) om likvärdig tillgång till simhallstid för 

alla elever i kommunens skolor årskurs 1-6 

UBN-2017-1887 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att avslå motionen. 

  

 

Reservation 

Pär Sehlstedt (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 
Lisen Burmeister (SD), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 12 december 

2016, 

- att alla elever i årskurs 1-6 får minst 2 idrottslektioner per termin förlagda i simhall 

- att de sim/vattenprov som krävs för uppfyllandet av betygskriterierna utförs i simhall 

  

Att lära ut simkunnighet är ett viktigt uppdrag för skolan. I kunskapskravet för betyget E i slutet av åk 

6 ingår att eleven ska kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Ansvaret för planering och 

genomförande av undervisningen samt bedömning av elevernas kunskaper vilar på läraren med stöd 

av rektor. 

  

Inom grundskoleverksamheten i kommunens regi finns en gemensam riktlinje att alla skolor ska 

genomföra simtest under augusti-oktober för elever i åk 5. Alla elever som inte klarar simtestet ges 

tillgång till simundervisning på Fyrishov under ledning av en centralt anställd simlärare. Eleverna ges 

därmed möjlighet att uppnå kunskapskravet om simkunnighet i åk 6. Med ett par undantag drivs 

skolorna utanför Uppsala tätort i kommunens regi. Ansvaret för simundervisningen vid de fristående 

skolorna ligger hos respektive enskild huvudman. 

  

De simanläggningar som finns att tillgå för simundervisning är Fyrishov och Gottsundabadet. Varje 

skola kan boka in sig för simundervisning och för simtest på dessa anläggningar. 

  

Kommunfullmäktige beslutade i april 2017 om omfattande investeringar för att utveckla Fyrishov bad. 

I beslutet ges utbildningsnämnden i uppdrag att skapa förutsättningar för ett samlat skoluppdrag 

avseende simkunnighet. 

Några skolor löser sin simundervisning på annat sätt. Almunge har en liten simbassäng som Almunge 

skola och omkringliggande skolor använder. 

  

Björklinge skola håller simundervisning i Långsjön där det finns en lämplig badplats i närheten av 

skolan. Skolan förlägger simundervisning och simtest under första skolveckan i augusti då 

vattentemperaturen är relativt hög. Det finns våtdräkter till elever som tycker att det är kallt i vattnet. 

Precis som vid andra skolor får elever tillgång till undervisning och test i Fyrishov om man inte har 

genomfört provet i Långsjön. Rektor och lärare bedömer att den simundervisning som erbjuds vid 
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Björklinge skola fullt ut ger de förutsättningar som behövs för att ge vattenvana och simkunnighet. 

Elevernas resultat när det gäller simkunnighet är inte lägre än vid andra skolor i kommunen. 

Lösningen gör att det inte i samma omfattning behöver tas tid från annan undervisning för att resa till 

simhall. 

  

Utbildningsnämnden bedömer att skolornas nuvarande arbetssätt ger fullgod simundervisning. Det 

finns inte behov av ytterligare direktiv som både riskerar att försämra villkoren för annan undervisning 

och medföra ökade kostnader. 

  

Yrkande 
Pär Sehlstedt (SD) yrkar bifall till motionen.  

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Pär Sehlstedts (SD) yrkande om bifall till motionen och 

finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.  

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-15 

Motionen 2016-12-12 
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§ 111 

 

Beredskap för att erbjuda plats i förskolan inom fyra månader 

UBN-2017-1591 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att, i enlighet med beskriven modell, säkerställa beredskap för 

kommunens ansvar att erbjuda plats i förskolan inom fyra månader, 

 

att vårdnadshavarnas önskemål skall vara vägledande, 

 

att ha ett fördjupat samarbete mellan alla förskolor oavsett huvudman, 

 

att barnrättsperspektivet skall vara vägledande, samt 

 

att personalen skall ges möjlighet till kontinuitet i sitt arbete. 

 

Sammanfattning 
Enligt 8 kap 14§ Skollagen (2010:800) har kommunen skyldighet att erbjuda plats i förskola inom 4 

månader. För att utbildningsförvaltningen ska kunna tillgodose detta krav behövs en utökning av 

förskoleplatser under våren utöver de platser som kan beredas i verksamheten. 

  

Det har i många år varit ett problem att behovet av förskoleplatser varierar stort mellan vår och höst. I 

augusti blir många platser lediga när de äldre förskolebarnen börjar skolan. Sedan fylls förskolorna på 

allt eftersom de nyblivna föräldrarnas föräldraledighet tar slut. Totalt behövs cirka 800 fler platser på 

våren än på hösten i Uppsalas förskolor. 

  

Genom bland annat förtätningar har platsbehovet tillgodosetts för ungefär 600 av de barn som sökt 

förskoleplats under våren 2017. 

  

Utbildningsförvaltningen föreslår att pengar avsätts under tre år för att öka tillgången med tillfälliga 

förskoleplatser under våren. En förskola kan få ersättning för att hålla en avdelning eller annan 

avgränsad del av förskolan tom under hösten. Denna del ska sedan öppnas för att kunna ta emot barn 

till våren. Det ska dock inte bara vara ett rum i en befintlig förskola utan en lokal med alla de 

faciliteter som en förskola behöver. Personal nyanställs eller flyttas tillfälligt till de tillfälliga 

förskolorna från olika permanenta förskolor. Och där det uppstår luckor fylls dessa med 

nyanställningar och vikariat. 

  

Yrkanden 
Markus Lagerquist (M) yrkar tillägg med: 

att vårdnadshavarnas önskemål skall vara vägledande, 

att ha ett fördjupat samarbete mellan alla förskolor oavsett huvudman, 

att barnrättsperspektivet skall vara vägledande, samt 

att personalen skall ges möjlighet till kontinuitet i sitt arbete.  
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Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till Markus Lagerquists (M) yrkande. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden beslutar att bifalla 

detsamma. 

 

Ordförande ställer Markus Lagerquists (M) tilläggsyrkanden mot avslag och finner att nämnden 

beslutar att bifalla detsamma.  

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-12 
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§ 112 

 

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/19 

UBN-2017-1447 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

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

2018/19. 

 

 

Sammanfattning 
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. 

  

Förslag till utbud för gymnasie- och gymnasiesärskolan inför läsåret 2018/19 finns som bilaga 1. 

Förslaget utgår från det i april 2017 slutligt fastställda utbudet för läsåret 2017/18 och i samverkan 

med den kommunala gymnasieskolan. 

  

Förändringarna inför läsåret 2018/2019 rör lärlingsutbildningarna och innebär att el- och 

energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik lärling och hantverkprogrammet 

lärling läggs till i utbudet. 

  

Övriga förändringar som genomförs till läsåret 2018/2019 innebär att lärlingsinriktningarna på bygg- 

och anläggningsprogrammet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet påbörjas i årskurs 2 och att 

eleverna under årskurs ett läser tillsammans med det skolförlagda programmet. 

   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-01 

Bilaga förslag till utbud 2017-06-01 
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§ 113 

 

Yttrande över SOU 2017:35 Samling för skolan – nationell strategi för 

kunskap och likvärdighet 

UBN-2017-2987 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att lämna yttrande över kapitel 8.2 i Skolkommissionens betänkande enligt bilagt förslag. 

  

 

Sammanfattning 
Utbildningsdepartementet har remitterat Skolkommissionens betänkande Samling för skolan – 

nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) till ett antal myndigheter, kommuner 

och organisationer. Uppsala kommun är inte utvald remisskommun, men då betänkandet innehåller 

förslag som har stor påverkan på nämndens verksamhet bör ett yttrande lämnas på kommunens eget 

initiativ. 

  

Remissen hanteras i två delar. I det första skedet ska yttrande avseende kapitel 8.2 vara inlämnat 

senast den 5 augusti. Detta avsnitt berör frågor om skolsektorns finansiering. I nästa skede lämnas 

yttrande över övriga förslag i betänkandet.  

  

I kapitel 8.2 lämnas följande förslag. En utredning bör tillsättas i syfte att dels etablera miniminivåer 

för huvudmännens resurser för undervisning och elevhälsa, dels analysera förutsättningarna för ett 

sektorsbidrag eller andra former av nationell finansiering av skolan. Kommissionen föreslår ett 

villkorat statsbidrag till huvudmännen för undervisning och elevhälsa. Bidraget baseras på 

socioekonomiskt betingade förutsättningar, med infasning över tre år. Bidraget avser förskoleklass och 

grundskola. Kommissionen menar att 6 miljarder kronor är en avvägd nivå, i syfte att möjliggöra 

undervisning av hög kvalitet och kompensatoriska insatser för en likvärdig utbildning. Statsbidraget 

regleras i en förordning, med villkoret att kommunerna och de enskilda huvudmännen förbinder sig att 

inte reducera egna medel till undervisning och elevhälsa under den tid som de uppbär bidraget. SCB 

får i uppdrag att årligen ta fram ett socioekonomiskt index till grund för fördelningen av statsbidraget. 

Indexet ska även, tillsammans med ett för varje huvudman specifikt genomsnittsbelopp för 

undervisning och elevhälsa, utgöra vägledning för huvudmännens fördelning. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-14 

Förslag till yttrande 2017-06-14 
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§ 114 

 

Anmälningsärenden 
 

Initiativ 
Uppsalas systematiska kvalitetsarbete i skolan och förskolan” från Christopher Lagerqvist (M), Anna 

Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD).  

 

… 

 

§ 115 

 

Delegationsärenden 

UBN-2017-0675 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga anmälningarna till handlingarna. 

  

 

Sammanfattning 
Anmälningar till utbildningsnämnden 2017-06-19 

 

1. Delegationsbeslut från och med 2017-05-23 – 2017-06-16 

 Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, 7.1.1 

 Föra nämndens talan och avge yttrande i ärenden ellermål vid domstol eller annan myndighet, 

7.1.6. 

 Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg – kommunal och fristående verksamhet, 7.4.3 

 Uppsägning av plats vid tre obetalda räkningar, 7.4.3.1 

 Föreläggande om tillsyn, 7.4.4 

 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 

 Uppskjuten skolplikt, 7.5.10 

 Skolskjuts enligt reglemente, 7.5.13 

 Busskort med befintlig linjetrafik enligt reglemente, 7.5.14 

 Beslut om resor mellan bostad och skolor, 7.6.19 

 Beslut om mottagande samt reglering, av elever från andra kommuner, till introduktionsprogram 

för enskild elev (individuellt alternativ, preparandår, språkintroduktion samt yrkesintroduktion), 

7.6.23 
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2. Yttrande detaljplan 

 Yttrande över detaljplan södra Gunsta, etapp 2, UBN-2017-0395 

 Yttrande över detaljplan Glimmerns förskola, UBN-2017-0820 

 Yttrande över detaljplan Rackarberget, UBN-2017-0774 

 Yttrande över detaljplan Flogstavallen, UBN-2016-2290 

 Yttrande över strukturprogram främre Boländerna, UBN-2017-2141 

 Yttrande över detaljplan för Studenternas IP, UBN-2016-3961 

 Yttrande över detaljplan för Rickomberga 29:1 m.fl. kvarteret Pumpen, UBN-2017-2142 

3. Domar och beslut 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-0051 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-0052 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-0082 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-4561 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-2005 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-2006 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-2481 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1318 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2015-0754 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-2139 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-4409 

4. Skrivelser/Avtal 

 Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning – Vimmerby kommun, UBN-

2017-2872 

 Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning – Tyresö kommun, UBN-

2017-2893 

 Utbildningsnämnden i Uppsala kommuns svar på Arbetsmiljöverkets föreläggande i ärende 

2016/043992, UBN-2016-5320 

5. Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2016 

 Maj 2017 

 Redovisning till skolinspektionen 

 Uppföljning av beslut 

6. Protokoll från utskott  

 Förskoleutskottet 2017-06-07 

 Grundskoleutskottet 2017-06-07 

 Gymnasieutskottet 2017-06-07 

 Arbetsutskottet 2017-06-12 

7. Protokoll från facklig samverkan 

 - 

8.  Protokoll/protokollsutdrag – övrigt 

 Handikapprådet 2017-05-12 

 Utbildningsnämnden 2017-05-22 

9. Inbjudningar / Konferenser 

 - 

 



Uppsalas systematiska kvalitetsarbete i skolan och förskolan 

 

Uppsalas skolresultat fortsätter att släpa efter på aggregerad nivå samt på vissa skolenheter. Effekten 

blir att många elevers potential inte tas tillvara, vilket har allvarliga konsekvenser för såväl den enskilde 

som samhället i stort. Samtidigt har Utbildningsnämnden i två års tid avstått ifrån att vidta särskilt 

prioriterade åtgärder med anledning av nämnda underprestation – trots att Alliansen i Utbildnings-

nämnden presenterat åtskilliga förslag på hur situationen snabbt kan förbättras utifrån det samlade 

kunskapsläget. 

Mot bakgrund av debatten i kommunfullmäktige den 29 maj 2017 – och mot bakgrund av EU 

kommissionens redovisning av erfarenheterna från Estland, Irland och Österrike – föreslår Alliansen i 

Utbildningsnämnden på nytt att Utbildningsnämnden beslutar: 

 

att uppdra till Utbildningsdirektören att inrätta en central analysenhet inom Utbildningsförvaltningen 

med uppdraget att både beskriva och förklara Uppsalas resultat i förskolan, grundskolan och 

gymnasieskolan. 

att uppdra till Utbildningsdirektören att särskilt beakta att den centrala analysenheten inom 

Utbildningsförvaltningen tillämpar såväl avancerade kvantitativa metoder som avancerade kvalitativa 

metoder i sitt arbete. 

att uppdra åt Utbildningsdirektören att säkerställa att kvaliteten på rapporterna från analysenheten 

inom Utbildningsförvaltningen håller samma analytiska nivå som exempelvis rapporterna från 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) samt Riksdagens 

Utredningstjänst (RUT). 

 

 

Historiskt sammanhang 

Frågan som Alliansen väcker rör nödvändigheten i att snabbt få till stånd en kvalitetssäkrad analys på 

central nivå rörande varför Uppsala underpresterar resultatmässigt i skolan. Alliansen i Uppsala efter-

frågar såväl ekonometriska analyser – vilka ringar in problemet på en övergripande kommunnivå och 

relaterar Uppsalas resultat till SCB:s totala statistikurval i riket – som gedigna kvalitativa analyser av de 

skolenheter som påvisar brister. Nyligen rapporterades nya data på området in från skolenheterna som 

nu behöver analyseras på bästa sätt. 

 

Bedömning 

Alliansens samlade bedömning är att Uppsala inte har råd att vänta med frågor som rör det 

systematiska kvalitetsarbetet om Uppsala ska kunna säkerställa kvalitetsarbetet redan hösten 2017, då 

det föreslagna arbetet tar minst tre månader att genomföra i praktiken. Alliansen i Uppsala beklagar att 

den nuvarande politiska majoriteten har förhalat nämnda arbete i drygt två år, vilket bidragit till att 

många elever nu lämnat skolan med bristfälliga kunskaper och erfarenheter – något som vi under dessa 

två år skulle kunna ha förhindrat. 

Alliansens föreslagna reformer (se att-satserna ovan) utgår ifrån det samlade kunskapsläget på 

området och har kvalitetssäkrats av analytiker och forskare vid RUT, IFAU, The London School of 

Economics and Political Science (LSE) samt Uppsala universitet (UU). Alliansens föreslagna reformer 

syftar till att avlasta lärare och rektorer med vissa arbetsuppgifter – som med fördel kan utföras bättre 

på en central nivå – så att lärare och rektorer får mer tid för sina kärnuppgifter samt en bättre 



arbetsmiljö (= attraktiv arbetsgivare i praktiken). Föreslagna reformer syftar även till att snabbt 

upptäcka problem i skolan och förskolan så att effektiva och forskningsförankrade insatser snabbt kan 

sättas in. 

Alliansen uppfattade att Socialdemokraterna – under debatten i kommunfullmäktige den 29 maj 

2017 – äntligen öppnade upp för nämnda reformer inom skolans område under den debatt som rörde 

just skolans och förskolans systematiska kvalitetsarbete. Alliansen i Uppsala ser därför mycket fram 

emot att snabbt kunna få nämnda reformer på plats, så att Uppsala kommun på allvar kan ta upp 

arbetet mot den nämnda underprestationen. Vår förhoppning är även att Uppsala, genom nämnda 

reformer, ska kunna inspirera andra kommuner att gå samma väg och på så vis varaktigt höja 

skolresultaten – något som skulle bidra till att i grunden utveckla svensk skola. 

 

 

Uppsala den 19 juni 2017 

Alliansen i Utbildningsnämnden 

 

 

 

Christopher Lagerqvist (M) 

 

 

 

Anna Manell (L) 

 

 

 

Unn Harsem (C) 

 

 

 

Martin Wisell (KD) 

 


