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piats och tid Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 15.00-18.50 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande Ei 

Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e v ordf, t o m 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf 
Marcus Nåsby (M) 
Eleonore Lundkvist (M), t o m § 246 
Gustaf Almqvist (M), fr o m § 247 
Anna-Lena Ettemo (FP), fr o m § 259 
Mats Jonsson (C) 
Ulla Johansson (KD) 
Tomas Lindh (S) 
Ylva Stadeli (S) 
Tarja Onegård (MP) 
Karolin Lundström (V) 

»ättare: Eleonore Lundkvist (M), fr o m § 247 
§ 258 Héléne Brodin Rheindorf (M) 

Anna-Lena Ettemo (FP), t o m § 258 
Felicia Lundqvist (KD) 
Helen Sverkel (S) 
Mattias Kristenson (S) 

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

Utses att justera Ylva Stadell (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2012-12-20 

Sekreterare . . . . ^ . ^ f x ^ Paragrafer 241-286 
Kersjip Sur^v js t - - - ^ 

Ordförande C,<?..(/..U.Q...L >S...^ 
Cecilia Forss 

{ )()«| CJJ/il 
Justerande JjbJUhi'.. 

Ylva Stadell 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2012-12-13 

Datum för Datum för anslags 

anslags uppsättande 2012-12-27 nedtagande 2013-01-18 
Besvärstiden utgår 2013-01-17 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

Underskrift . ... ksttZT. 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§241 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställes enligt följande: 

Ärende 1.0.1 utgår 

Ersättning för att tillgodose full behovstäckning 
Samarbetsråd i Uppsala kommun 
Omsorg på obekväm arbetstid 
Stenhagenskolan 

§242 

Val till utskott 

Beslut 

att utse Karolin Lundström (V) till ersättare i barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott samt upphandlingsutskott och till ledamot i 
individutskottet. 

Ärendet 
Karolin Lundström (V) föreslås till ersättare i barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott samt upphandlingsutskott och till ledamot i individutskottet. 

Justerandes sign 

6f 
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§243 

Barn- och ungdomsnämndens sammanträdestider 2013. BUN-2012-
1152 

Beslut 
att arbetsutskottet den 8 januari 2013 utgår och ersätts med den 15 

januari 2013, kl 15.00, 

att individutskottet den 8 januari 2013 utgår och ersätts med den 23 
januari, kl 14.00, samt 

att nämndens sammanträde den 17 januari 2013 utgår och ersätts med 
den 23 januari, kl 15.00. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-26 till beslut. 

Vid nämndens sammanträde den 23 januari 2013, beslutas om övriga tider 
för nämndens utskott år 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§244 

Budget för år 2013. Dnr BUN-2012-0920 

Beslut 

att enligt kontorets förslag revidera de av nämnden beslutade ersättningar 
för pedagogisk verksamhet inom förskoleverksamheten, 

att enligt kontorets förslag fastställa ersättningar för pedagogisk 
verksamhet inom grundskoleverksamheten, 

att under 2013 ersätta Resurs och Kunskap inom Vård & bildning med 2 
600 tkr för extra stödinsatser till elever som lämnat grundsärskolan för 
att fullgöra sin skolplikt i grundskolan, 

att i budget 2013 omfördela 575 tkr från föreningsbidrag till övrig kultur-
och fritidsverksamhet. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Tarja Onegård (MP) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-12-05 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden fastställde den 25 oktober 2012 budget för år 
2013. 

Inom förskoleverksamheten föreslår kontoret revideringar avseende Bulans 
förskolas strukturersättning samt tillägg av Vallvägens förskolas 
strukturersättning. 

Budgeten avseende ersättningar för strukturersättningar inom 
grundskoleverksamheten bordlades. 

Uppsala kommun har ansvar att besluta om en elev bedöms ha en 
utvecklingsstörning som innebär att eleven ska fullgöra sin skolplikt i 
grundsärskolan. I budget finns 2 000 tkr avsatta för ändamålet. Nämnden 
föreslås tillföra 600 tkr för att ge eleverna det kompensatoriska stöd de 
behöver. 

Inom verksamhet kultur och fritid föreslås nämnden att omfördela 575 tkr 
från föreningsbidrag till övrig kultur- och fritidsverksamhet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§245 

Projekt "Hitta och jämför" 

Tjänsten "Hitta och jämför" lanseras den 20 december 2013. Syftet med 
tjänsten är att kunna hitta och jämföra förskolor och skolor i Uppsala 
kommun. 

§246 

Projekt "PM3" 

Information ges om projekt "PM3" som är ett kommunövergripande IT-
projekt. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§247 

Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2013-2014. Dnr BUN-2012-1301 

Beslut 

att enligt förslag utse befattningar/funktioner med beslutsattest för år 2013 
till år 2014, samt 

att delegera till direktören för kontoret för barn, ungdom och 
arbetsmarknad att utse sakgranskare för år 2013 till år 2014. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-10-30 till beslut. 

Beslutet ersätter tidigare nämndbeslut, BUN-2011-0889 Beslutsattest i 
ekonomiska ärenden 2012-2014, på grund av förändring av befattningar 
inom kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 

Enligt Uppsala kommuns attestreglemente för kontroll av ekonomiska 
transaktioner ska varje nämnd utse befattningar och/eller funktioner med rätt 
att attestera eller vara ersättare för dessa. Kommunstyrelsen har antagit 
anvisningar för tillämpning av detta reglemente. Nämnderna bör knyta sina 
attestuppdrag till befattningar/funktioner och inte till personer eftersom att då 
undviks att nya beslut måste göras vid personalskiften. 

Nämnden får enligt attestreglementet delegera beslutanderätten att utse 
behörighetsattestanter, mottagningsattestanter och granskningsattestanter 
till förvaltningschef eller resultatenhetschef. Beslutsattestanter och ersättare 
för dessa ska däremot alltid utses av respektive nämnd. 

§248 

Information om strukturersättning 

Information ges om arbetet med översynen av strukturersättning för 
pedagogisk verksamhet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAM MANTRÄD E S P ROTO KO L L 
Sammanträdesdatum 
2012-12-13 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
7 

§249 

Ersättning för att tillgodose full behovstäckning. Dnr BUN-2012-1635 

att ersätta förskolor som placerar fler barn än vad de angett i angivna 
gränsdragningslistor med 6 000 kronor per barn och månad under 
perioden januari till och med april 2013 de dagar barnet är inskrivet, 

att full ersättning utgår för januari månad 2013 för barn placerade före 16 
januari 2013. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorts förslag 2012-12-03 till beslut. 

I syfte att tillgodose full behovstäckning ersätts de förskolor, som placerar 
barn utöver redovisade platser i angivna gränsdragningslistor, med 6 000 
kronor per barn och månad under perioden januari till och med april 2013. 

Ärendet 
De cirka 500 förskoleplatser som fastighetsägarnämnden fått i uppdrag att 
färdigställa inför januari månad 2013, kommer inte att kunna tas i anspråk 
förrän tidigast i mars eller april månad. 

För att tillgodose full behovstäckning erbjuds förskolor, som placerar fler 
barn än vad som angetts som kapacitet inför januari till och med april 2013, 
6 000 kronor per barn och månad enligt föreslagen gränsdragningslista. 

Syftet med det extra bidraget är att möjliggöra för fler barn tack vare olika 
insatser. Exempel på insatser kan vara fler personal eller lämplig utrustning 
som innebär utevistelse i högre utsträckning än tidigare. 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§250 

Avrapportering av internkontroll 2012. Dnr BUN-2012-0052 

Beslut 
att godkänna avrapportering av internkontroll 2012, samt 

att överlämna avrapporteringen av internkontroll 2012 till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-22 till beslut. 

Nämnden ska årligen rapportera resultatet av uppföljningen av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen och redovisa antagen kontrollplan för 
kommande verksamhetsår. Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 16 
februari 2012 om reviderad internkontrollplan för 2012. 
Årets internkontroll omfattar verksamhetskontroller, kontroll av efterlevnad av 
regler, policy och beslut samt myndighetskontroll. Granskningen har skett 
med vissa anmärkningar. Inför år 2013 kommer barn- och ungdomsnämnden 
att utveckla den interna kontrollen med hjälp av riskanalyser och 
riskbedömningar. 

Uppföljning 2012 av Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala 
kommun. Dnr BUN-2012-0918 

att delegera till arbetsutskottet i januari 2013 att godkänna uppföljning 
2012 av Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun 
samt översända uppföljningen till socialnämnden för barn och unga för 
synpunkter. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-15 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden förslås delegera till arbetsutskottet att 
godkänna uppföljning 2012 av Barn- och ungdomspolitiskt program för 
Uppsala kommun samt översända uppföljningen till socialnämnden för barn 
och unga för synpunkter. Härigenom kan ytterligare tid läggas på kontorets 
arbete med analys samtidigt som nämnden ändock föreläggs det slutliga 
dokumentet för beslut i februari. 

§251 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§252 

Motion, väckt av Johan Lundqvist (MP), om säkra gång- och cykelvägar 
till skolorna. Dnr BUN-2012-1089 

Beslut 
att som svar på motion om säkra gång- och cykelvägar till skolorna till 

kommunstyrelsen avge upprättat förslag till yttrande. 

Reservation 
Tarja Onegård (MP), Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig till förmån för Tarja Onegårds (M) 
yrkande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-19 till beslut. 

I motion väckt av Johan Lundqvist (MP), föreslås säkerheten för gång- och 
cykeltrafikanter till och från skolorna förbättras samt att säkerheten ska 
beaktas vid nybyggnation och vid större ombyggnationer av skolor. 
Nämnden instämmer i att det är viktigt att känna sig trygg när man går eller 
cyklar till sin skola samt att ett väl utbyggt gång- och cykelnät är positivt för 
barnens hälsa liksom för stadsmiljön. Att det ska finnas gång- och cykelväg 
hela vägen fram till samtliga skolor i kommunen är ett vällovligt förslag, men 
med dagens möjlighet att fritt välja skola kan det vara svårt att se till att allas 
skolvägar har gång- och cykelbanor. Nämnden förutsätter att berörda 
nämnder beaktar trafiksäkerheten och möjligheten att gå och cykla till skolan 
då nya skolor, större ombyggnationer av skolor eller förändringar som 
påverkar skolor planeras. Nämnden föreslår att motionens förslag i övrigt ska 
beaktas inom det pågående arbetet med policy och handlingsplan för 
cykeltrafiken i kommunen. I dem delar där nämnden är berörd av motionens 
förslag anser nämnden att motionen ska avslås. 

Yrkanden 
Tarja Onegård (MP) yrkar med instämmande av Bengt Sandblad (S) följande 
"Vi yrkar bifall till Johan Lundqvists motion om säkra gång- och cykelvägar till 
skolorna. Dock vill vi göra ett förtydligande att det är viktigt att det finns säkra 
gång- och cykelvägar fram till skolorna, så att elever kan ta sig på ett säkert 
sätt ända fram." 

Cecilia Forss (M) yrkar bifall till kontorets förslag till yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition Tarja Onegårds (MP) yrkande mot eget och 
finner bifall till eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§253 

Detaljplan för Tryffelvägen, del av Norby 31:52, Uppsala kommun. Dnr 
BUN-2012-1258 

Beslut 
att som svar på detaljplan för Tryffelvägen, del av Norby 31:52, Uppsala 

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

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-16 till beslut. 

Detaljplaneförslaget innebär i korthet att möjliggöra byggande av 70 
lägenheter samt 13 kedjehus/radhus vid infarten till Tryffelvägen i Norby. 
Nämnden har inget att invända mot detaljplaneförslaget under förutsättning 
av att de boende i de blivande bostäderna kan få sitt förskolebehov 
tillgodosett i omgivningen. Nämnden ser positivt på att ett barn- och 
ungdomsperspektiv är beskrivet men anser att detta bör förtydligas 
Trafiksäkerheten måste säkerställas där Tryffelvägen löper igenom området 
med kedjehus/radhus. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§254 

Detaljplan för del av kv Sverre, Uppsala kommun. Dnr BUN-2012-1195 

Beslut 

att som svar på detaljplan för del av kv Sverre, Fålhagen, Uppsala 
kommun, till plan och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till 
yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-16 till beslut. 

Detaljplaneförslaget innebär att pröva möjligheten att komplettera en befintlig 
femvåningsbyggnad inom kvarteret Sverre vid Vaksala torg med två våningar 
samt att bygga en ny byggnad i sju våningar. Totalt 64 nya lägenheter. 
Möjlighet till lokaler i bottenplan för verksamhet ska också finnas. Behovet av 
förskoleplatser i centrala lägen i staden är stort. Fler nya bostäder innebär att 
behovet av ökar ytterligare. Nämnden anser därför att det bör prövas om inte 
planen även kan möjliggöra byggandet av förskolelokaler i bottenvåningen 
på det nya huset. Nämnden anser att barn- och ungdomsperspektivet bör 
förtydligas. 

Detaljplan för del av kvarteret Bernadotte i Valsätra, Uppsala kommun. 
Dnr BUN-2012-1384 

Beslut 
att som svar på detaljplan för del av kvarteret Bernadotte i Valsätra, 

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

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-19 till beslut. 

Detaljplaneförslaget innebär i korthet att pröva möjligheten att bygga 30-40 
bostäder samt en förskola med fyra avdelningar. Nämnden har inget att 
invända mot detaljplaneförslaget utan ser mycket positivt på att planförslaget 
innehåller möjligheten att bygga en förskola. Nämnden anser att barn- och 
ungdomsperspektivet bör förtydligas. 

§255 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§256 

Inriktning av medborgardialog 2013 

Nämnden diskuterar nya former för medborgardialoger. Nämnden föreläggs 
förslag i januari 2013. 

§257 

Samarbetsråd i Uppsala kommun 

Information ges om att kommunstyrelsen tagit beslut om förändring av 
samarbetsråd i kommunen från och med den 1 januari 2013. Barn- och 
ungdomsnämnden har att utse ledamot i Folkhälsorådet och Kommunala 
handikapprådet. Val görs av nämnden i januari 2013. 

§258 

Sävja kulturcentrum 

Information ges om att Sävja kulturcentrum planeras vara klart oktober 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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§259 

Behov av nyetablering av fritidsklubbar. Dnr BUN-2012-1407 

Beslut 
att nya fritidsklubbar etableras i Almunge och Ramstalund år 2013, 

Gottsunda och Innerstaden/Fålhagen år 2014 och Årsta och Gåvsta år 
2015, samt 

att uppdra till Styrelsen för vård och bildning att år 2013 etablera 
fritidsklubbar i Almunge och Ramstalund. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-20 till beslut. 

I nämndens budgetbeslut för år 2013 beskrivs att nya fritidsklubbar för 
likvärdighetens skull bör etableras och successivt under planeringsperioden 
2013-2015 erbjudas Årsta, Innerstaden/Fålhagen, Almunge, Gamla 
Uppsala/Nyby, Gåvsta och Ramstalund. Medel finns avsatta i nämndens 
budget. Även behov av nyetablering i Gottsunda finns. 

Avtalsersättning 2013 till Styrelsen för vård och bildning för 
fritidsgårdar och fritidsklubbar. Dnr BUN-2012-1462 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till styrelsen för vård och bildning för 

fritidsgårdar, fritidsklubbar, ungdomsevenemang och kulturhuset 
Grand till 38 579 000 kronor år 2013. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Tarja Onegård (MP) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-30 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2011-2014. Avtalsersättning regleras kalenderårsvis. 
Avtalsersättningen 2013 regleras med 1,5 % uppräkning av 2012 års 
ersättning. 

§260 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§261 

Avtalsersättning 2013 till Styrelsen för vård och bildning för 
musikskola. Dnr BUN-2012-1463 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till Styrelsen för vård och bildning för 

Uppsala musikskola till 25 209 000 kronor år 2013. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Tarja Onegård (MP) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-30 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2011-2014. Avtalsersättningen regleras 
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2013 regleras med 1,5 % uppräkning av 
2012 års ersättning. 

Avtalsersättning 2013 till Styrelsen för vård och bildning för 
Stenhagens bildnings- och kulturcentrum. Dnr BUN-2012-1464 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till styrelsen för vård och bildning för 

Stenhagens bildnings- och kulturcentrum till 432 000 kronor år 2013. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Tarja Onegård (MP) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-30 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2011-2014. Avtalsersättning regleras kalenderårsvis. 
Avtalsersättningen 2013 regleras med 1,5 % uppräkning av 2012 års 
ersättning. 

§262 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§263 

Avtalsersättning 2013 till Styrelsen för vård och bildning om samverkan 
mellan kommunala verksamheter och ideella sektorn. Dnr BUN-2012-
1465 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till styrelsen för vård och bildning till 

1 263 000 kronor år 2013. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Tarja Onegård (MP) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-30 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2012-2013. Avtalsersättning fastställs kalenderårsvis. 
Avtalsersättningen 2013 regleras med 1,5 % uppräkning av 2012 års 
ersättning. 

Avtalsersättning 2013 till Föreningen Ungdomens Hus. Dnr BUN-2012-
1466 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till Föreningen Ungdomens Hus till 

504 000 kronorår2013. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Tarja Onegård (MP) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-30 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2012-2014. Avtalsersättningen fastställs 
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2013 regleras med 1,5 % uppräkning av 
2012 års ersättning. 

§264 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§265 

Avtalsersättning 2013 till Upplands Idrottsförbund om idrottsskolor. 
Dnr BUN-2012-1467 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till Upplands Idrottsförbund till 1 045 000 

kronor år 2013. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Tarja Onegård (MP) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-30 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2012-2014. Avtalsersättningen fastställs 
kalenderårsvis. Kontoret Avtalsersättningen 2013 regleras med 1,5 % 
uppräkning av 2012 års ersättning. 

Avtalsersättning 2013 till Studieförbundet Studiefrämjandet för barn-
och ungdomskulturverksamhet. Dnr BUN-2012-1468 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till Studiefrämjandet i Uppsala län 

avseende fritids- och kulturverksamhet med Studiefrämjandets 
kulturskola till 985 000 kronor år 2013. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Tarja Onegård (MP) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-30 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2011-2014. Avtalsersättningen regleras 
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2013 regleras med 1,5 % uppräkning av 
2012 års ersättning. 
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§267 

Avtalsersättning 2013 till Gamla Uppsala Missionsförsamling för 
musikskola. Dnr BUN-2012-1469 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till Gamla Uppsala Missionsförsamling till 

574 000 kronor år 2013 för Österledskyrkans musikskola. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Tarja Onegård (MP) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-30 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2012-2014. Avtalsersättningen ska regleras 
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2013 regleras med 1,5 % uppräkning av 
2012 års ersättning. 

Avtalsersättning 2013 till KFUK-KFUM för fritidsgårdar, fritidsklubb och 
Alnäs. Dnr BUN-2012-1470 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till KFUK-KFUM Uppsala till 7 272 000 

kronor år 2013. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Tarja Onegård (MP) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-30 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2011-2014. Avtalsersättningen regleras 
kalenderårsvis. Avtals-ersättningen 2013 regleras med 1,5 % uppräkning av 
2012 års ersättning. 
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§269 

Avtalsersättning 2013 till Föreningen Fyrisgården. Dnr BUN-2012-1471 

Beslut 

att fastställa avtalsersättningen till styrelsen för Föreningen Fyrisgården till 
972 000 kronor för år 2013. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Tarja Onegård (MP) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-30 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2011-2014. Avtalsersättningen ska regleras 
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2013 regleras med 1,5 % uppräkning av 
2012 års ersättning. 

Avtalsersättning 2013 till Uppsala läns 4H för fritidsverksamhet, 
djurgårdar och dagläger. Dnr BUN-2012-1472 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till styrelsen för Uppsala läns 4H/Uppsala 

4H-krets till 526 000 kronor år 2013. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Tarja Onegård (MP) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-30 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2011-2014. Avtalsersättningen ska regleras 
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2013 regleras med 1,5 % uppräkning av 
2012 års ersättning. 
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§271 

Avtalsersättning 2013 till Nämnden för Diakonicentrum för Café 
Genomfarten. Dnr BUN-2012-1473 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till Nämnden för Diakonicentrum till 

288 000 kronor år 2013. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Tarja Onegård (MP) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-30 till beslut. 

Avtal om fritidsverksamhet för ungdomar finns för perioden 2012-2014. 
Avtalsersättningen ska regleras kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2013 
regleras med 1,5 % uppräkning av 2012 års ersättning. 

Avtalsersättning 2013 till Upsala IF för fritidsverksamhet Gränby. Dnr 
BUN-2012-1474 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till Upsala Idrottsförening till 423 000 

kronor år 2013. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Tarja Onegård (MP) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-30 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2012-2014. Avtalsersättningen regleras 
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2013 regleras med 1,5 % uppräkning av 
2012 års ersättning. 
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§273 

Anspråk på prisregleringar för 2013. Dnr BUN-2012-1249 och BUN-2012-
1250 

Beslut 
att i enlighet med kontorets förslag avge yttrande till Styrelsen för vård och 

bildning innebärande avslag på begäran om prisreglering inom vård, 
boende och omsorg för år 2013. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-26 till beslut. 

Styrelsen för vård och bildning gör i skrivelse anspråk till barn- och 
ungdomsnämnden att prisreglering för år 2013 ska ske genom 
indexreglering enligt omsorgsprisindex. Barn- och ungdomsnämnden avvisar 
en sådan reglering. För vård, boende och omsorg kommer ingen uppräkning 
att ske för 2013. * 

Efterfrågan och tillgång på förskoleplatser. Dnr BUN-2008-0031 

Beslut 

att hemställa hos fastighetsägarnämnden att skyndsamt iordningställa 
Bellmansskolan till förskolelokaler i enlighet med av barn- och 
ungdomsnämndens tidigare beslutad beställning, samt 

att ta informationen om efterfrågan och tillgång på förskoleplatser till 
protokollet. 

Ärendet 
Kontoret informerar om efterfrågan och tillgång för förskoleplatser. 

Cecilia Forss (M) föreslår med instämmande av övriga tjänstgörande 
ledamöter att hemställa hos fastighetsägarnämnden att skyndsamt 
iordningställa Bellmansskolan till förskolelokaler. 
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§275 

Tillsynsärenden 

Information ges om tillsynsbesök på Storgårdens Natur- och Musikförskola. 

Ansökan om godkännande för Kids2Home Skoldrift AB med att bedriva 
omsorg på obekväm arbetstid. Dnr BUN-2012-1448 

Beslut 
att med stöd av 25 kap 5 § skollagen godkänna Kids2Home Skoldrift AB, 

att bedriva omsorg på obekväm arbetstid för barn från 1 till 13 år, 

att bevilja ersättning utifrån fastställd budget för omsorg på obekväm 
arbetstid, där ersättning på 300 kronor per timme betalas upp till fem 
barn, 600 kronor per timme från och med det sjätte barnet, 900 kronor 
timme från och med det elfte barnet och så vidare, 

att ersättning för kostnad för mervärdesskatt betalas med 6 procent av 
utbetald ersättning, 

att bevilja förtur till Kids2Homes förskolor för förskolebarn med behov av 
omsorg på obekväm arbetstid. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-12-03 till beslut. 

Kids2Home Skoldrift AB ska bedriva omsorg på obekväm arbetstid för barn 
från 1 till 13 år. Ersättningsnivån utgår enligt nämndens fastställda budget 
med 300 kronor per timme upp till fem barn/elever, 600 kronor per timme 
från och med det sjätte barnet/eleven, 900 kronor timme från och med det 
elfte barnet/eleven och så vidare. På sina tre förskolor i Uppsala bedöms 
Kids2Home Skoldrift AB kunna ta emot sammanlagt cirka 70 barn/elever på 
obekväm arbetstid. 
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§277 

Omsorg på obekväm arbetstid. Dnr BUN-2012-1634 

Beslut 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige upphäva sitt 
beslut om "Regler för omsorg för barn på obekväm arbetstid" (2000-06-
19 § 139) och överlämna åt barn- och ungdomsnämnden att fatta 
beslut om rätten till omsorg på obekväm arbetstid. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-12-03 till beslut. 

Rätten till omsorg på obekväm arbetstid föreslås erbjudas alla 
vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid. 

I juni år 2000 fattade kommunfullmäktige beslut om "Regler för omsorg för 
barn på obekväm arbetstid" (2000-06-19 § 139). Beslutet innebär 
begränsningar i möjligheten att få omsorg på obekväm arbetstid för barn och 
elever. Handläggare på Barnomsorgsadministrationen handlägger och 
beslutar om rätten till omsorg på obekväm arbetstid. 

I dag har cirka 70 förskole- och fritidshemsbarn rätt till omsorg på obekväm 
arbetstid. Önskemål om omsorg på obekväm arbetstid bedöms vara det 
dubbla. De begränsningar som finns i rådande regelverk kan bland annat 
innebära att föräldrar måste ändra sina arbetstider. 

Uppföljning av upphandlade förskolor, Tallen och Boländerna. Dnr 
BUN-2012-1401 

Beslut 

att lägga uppföljningen till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-22 till beslut. 
Båda de upphandlade förskolorna, Boländernas förskola som bedrivs av 
Vård och Bildning och Tallens förskola som bedrivs av C-företagen, uppfyller 
de krav som nämnden ställt i sin upphandling. 
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§279 

Stenhagenskolan 

Information ges om att föräldrar till barn i Stenhagen uttryckt önskemål om 
ett högstadium i Stenhagenskolan. 

Styrelsen för vård och bildning har uppdraget att bedriva grundskola och 
därmed också planera för behov av stadier. 

Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion i skolan - CIS -
för utökade insatser mot grundskolan. Dnr BUN-2012-0816 

Beslut 
att inte bevilja begäran från Styrgruppen för mångfaldsfrågor inom Vård 

och bildning om extra resurser till Centrum för introduktion i skolan för 
tiden augusti till och med december 2012. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-10-29 till beslut. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gav i juni 2012 Styrelsen för vård 
och bildning uppdrag om att bedriva en mottagningsenhet för nyanlända 
barn och ungdomar 0-20 år (CIS, Centrum för introduktion i skolan). 
Eftersom del av verksamheten i mottagningsenheten rör barn i åldrarna 0-15 
år finansierar barn- och ungdomsnämnden del av uppdraget. Det handlar om 
introduktionssamtal med familjen, information om förskola/skola i Sverige, 
kartläggning av familjeförhållanden, social situation, hälsosituation, 
skolbakgrund, upprättande av introduktionsplan och individuell studie- och 
utvecklingsplan, validering av kunskaper och färdigheter, ekvivalering av 
betyg, förslag på placering av barn i förskolan och snar utslussning till 
grundskola (efter föräldrars/vårdnadshavares/gode mans val). För sin del av 
uppdraget betalar barn- och ungdomsnämnden 560 tkr år 2012. 
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§281 

Uppföljning av simkunnighet bland elever i Uppsala kommun. Dnr BUN-
2012-1400 

Beslut 

att lägga uppföljningen till handlingarna. 

Ärendet 

I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-11-23 till beslut. 

Simkunnigheten bland elever i Uppsala kommun har följts upp. 

§282 

Rapporter 

Föreligger ej. 

§283 

Klagomål och synpunkter 

Beslut 

att lägga anmälda klagomål och synpunkter till handlingarna. 

Ärendet 
Pärm med till nämnden inkomna synpunkter och klagomål redovisas. 
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§284 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser (för 
kännedom) 

Beslut 
att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser 

till handlingarna. 

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

§285 

Delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäls delegationsbeslut enligt lista. 

§286 

Protokoll 

Beslut 

att lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Anmäls protokoll från nämndsammanträde 2012-10-25. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Reservation i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
2012-12-13, ärende 1.5 samt 2.3 -2.15 

Angående budget 2013 samt avtalsersättningar till olika utförare av 
verksamhet för barn och unga 

Vi inom de rödgröna partierna i barn- och ungdomsnämnden tar avstånd från budgeten och de 
avtalsersättningar som den borgerliga majoriteten beslutat om för år 2013. Hade vi varit i 
majoritet i kommunfullmäktige och i barn- och ungdomsnämnden hade förutsättningar och 
innehåll i budget och bidragen ti l l alla utförare sett helt annorlunda ut. 

För en mer detaljerad beskrivning av budgetförutsättningarna hänvisar vi t i l l våra respektive 
budgetförslag och reservationer i kommunfullmäktige. Där ser man tydligt att vi hade större 
satsningar på barn och unga, inom barnomsorg, grundskola samt kultur och fritid. 

Några skillnader mellan det borgerliga beslutet och vårt förslag är främst: 
V i hade kunnat satsa mer på högre kvalitet i barnomsorgen, längre öppettider, mer 
personal och mindre barngrupper. 
V i hade aktivt verkat för att segregationen i skolan motverkas. 
Vi hade genomfört flera åtgärder för att stärka kunskapsutvecklingen i skolan genom 
mer resurser och förstärkt pedagogisk utveckling och kvalitetsuppföljning. 
V i hade avsatt mer pengar för olika andra verksamheter för barn och unga i Uppsala. 

Förutom att grundverksamheterna, förskola, grundskola och skolbarnsomsorg, får sämre 
resurser, ser vi allvarligt på att ersättningarna för övriga såväl interna som externa utförare får 
så låg uppräkning av bidragen för verksamheter under 2013. De får en uppräkning på bara 
1.5%, något som för de allra flesta inte alls kompenserar för kostnadsökningar. Verksamheter 
av förebyggande art, särskilt inom den ideella sektorn, behöver behålla resurserna för att klara 
av sitt värdefulla arbete. V i ser allvarligt på de successiva nedskärningar inom välfärden som 
de borgerliga partierna ständigt ägnar sig åt. Med en rödgrön majoritet blir det istället ständiga 
förbättringar. 

Vi anser också att det nu är hög tid att avskaffa vårdnadsbidraget, något som nämnden bör ta 
initiativ t i l l . 

Uppsala 2012-12-19 

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

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Tarja Onegård, tjänstgörande ersättare 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 


