Uppsala
kommun

Sida 1 (27)

Samma nträdesdatum:
2019-09-25

Utbildningsnämnden
Protokoll

Sammanträdesprotokoll
Plats och tid:

Aspen, Stationsgatan 12 klockan 15:00 - 17:50

Beslutande:

Helena Hedman Skoglund (L),
Ordförande
Ulrik Wärnsberg (S), 1:e vice
ordförande
Hanna Mörck (V), 3:e vice
ordförande
Jonas Segersam (KD), 2:e vice
ordförande
Jan-Åke Carlsson (S)
Asal Gohari (S)
Dima Sarsour (S)
Agneta Boström (S)
Christopher Lagerqvist (M)
Gabriella Lange (M), §5136-146
Fredrik Hultman (M)
Susanne Engström (M P)
Daniel Rogozinski (V)
Linnea Bjuhr (SD)
Anna Johansson (C)

Övriga deltagare:

Tf utbildningsdirektör Lars Romanus, chef Systemstöd An nbritt Öqvist, chef Kommunal
Grundskola Erik Ojala, koordinator Katarina Håkansson, chef Kommunal gymnasieskola
Christine Kastner Johnson, kommunikatör Magdalena Kasteryd, enhetschef Hanna
Wärenfeldt, enhetschef Uppföljning, analys och samordning Märit Gunneriusson, ekonomichef
Birgitta Najafi, controller Elin Lundkvist, områdeschef grundskola Lotta Åkerman,
verksamhetsanalytiker Sophie Boekhout 55141-146, Verksamhetsanalytiker Tommy Eriksson
§5146-153, verksamhetsstrateg Ingrid Holström §5146-153, Lärarnas riksförbunds
representant Petra Åkerström.

Utses att justera:

Jonas Segersam (KD)

Justeringens
plats och tid:
Underskrifter:

Lennart Köhler (MP)
Oscar Matti (L)
Henry Montgomery (S)
Petri Lähteenmäki (S)
Celicia Widell (KD)
Emma van Aller (V)
Johan Adler (L)
Lage Hedin (M), tjänstgörande ersättare
§5147-153

Ersättare:

Paragrafer:

136 - 153

Stationsgatan 12 den apktober 201
klockan 08:30

ko,1,1
elena Hedm

,Skoglund'

e

nas Segersam, justerare
•„../

Js rinaAd-,ahn, sekreterare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens
anslagstavla.

Organ:

Utbildningsnämnden

Datum:

go(Cfre02

Protokollet finns
tillgängligt på
Underskrift:

www.uppsala.se och (e< 9 tf'_ (

Sista dag att överklaga 2 d4-10-24
Anslaget tas ner:

g 01 4

Uppsala
kommun

Sida 2 (27)

Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Utbildningsnämnden
Protokoll

§136

Fastställande av föredragningslista

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan.
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§137

Information om aktuella ärenden

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Ordförande Helena Hedman Skoglund (L) informerar om rekryteringen av ny
utbildningsdirektör.
Tillförordnad utbildningsdirektör Lars Romanus informerar om "fallet Filip".
Tillförordnad utbildningsdirektör Lars Romanus informerar vidare att
skolinspektionens ska genomföra en granskning där utbildningsnämndens presidium
kommer att intervjuas den 2 oktober.
Utbildningsdirektören informerar även om lokalavdelningens omorganisation.
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§138

Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2019
UBN-2019-7020
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 189 miljoner kronor, vilket är 85
miljoner kronor högre än budget. Övriga intäkter har varit högre än budget, vilket
främst är statsbidrag från Skolverket samt interkommunala intäkter.
Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat, delvis beroende på antagande om
att statsbidrag i högre omfattning skulle användas till bemanning. Också utbetalade
ersättningar till fristående huvudmän har varit lägre på grund av något färre elever.
Nämnden prognostiserar för helår ett överskott om 6 miljoner kronor. Övriga intäkter
är högre än budgeterat och förändringen består till största del av statsbidrag.
Därutöver prognostiseras för en högre försäkringsersättning än budgeterat, främst
avseende Gottstundaskolans brand. Statsbidragen påverkar prognosen för
personalkostnader och övriga kostnader, som förväntas öka i och med att bidragen i
större omfattning nyttjas under hösten. Prognososäkerheten bedöms ligga i intervallet
-10 miljoner kronor till + 25 miljoner kronor.
lseparat bilaga redovisas uppföljningen av uppdrag och åtgärder från nämndens
verksamhetsplan. Detta är också underlag för kommunstyrelsens uppföljning av
inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget 2018. Uppföljningen visar att nämnden
bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.1 redovisningen finns också en
uppföljning av handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra, handlingsplanen för ökad
trygghet och säkerhet, avfallsplanen samt näringslivsprogrammet.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
densamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 23 september 2019
Delårsuppföljning augusti 2019 för utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden - delårsbokslut och prognos per augusti 2019
Arbetsutskottet har inte berett ärendet.
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§139

Uppföljning av internkontrollplan
UBN-2019-7411
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen per augusti månad 2019.
Sammanfattning
Nämnden fastställde internkontrollplanen vid sammanträde i februari 2019. Enligt
planen ska två av kontrollmomenten redovisas i samband med delårsbokslutet i
september.
!ärendet redovisas uppföljningen vad gäller användning och ändamålsenlighet i
rutiner för intern kontroll samt provning av alternativ modell för skolvalet.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
densamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 9 september 2019
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.
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§ 140

Yttrande om förslag till mål och budget 2020 med plan för 20212022
UBN-2019-6765
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 avseende
nämndens ansvarsområde.
Deltar inte i beslut
Jonas Segersam (KD), Anna Johansson (C), Christopher Lagerqvist (M), Fredrik
Hultman (M), Gabriella Lange (M), Hanna Victoria Mörck (V), Daniel Rogozinski (V) och
Linnea Bjuhr (SD) deltar inte i beslutet.
Särskilda yttranden
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) lämnar följande särskilt yttrande:
Vi ledamöter i Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet om remiss på
minoritetsstyrets budgetförslag då vi kommer att lägga fram vår egen Mål och
budget i kommunfullmäktige. Ett förslag som kommer prioritera välfärden och
en politik för jämlikhet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den
28 augusti, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring
och kompletteringar med taxor och avgifter.
Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens
ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och
budget 2020 med plan för 2021-2022.
Taxor och avgifter
Nämnden tillämpar nationell maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Denna fastställs av Skolverket i december.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
densamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 28 augusti 2019
Mål och budget 2020 med plan för 2021-22
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.
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§ 141

Resultat medarbetarundersökning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att resultatet av medarbetarundersökningen presenteras enhetsvis för nämnden.

Särskilda yttranden
Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (S) och Susanne Engström (M P)
lämnar följande särskilt yttrande:
Mittenstyret är angelägna om att ta vara på den information som framkommer i
medarbetarundersökningen, att en ordentlig analys på enhets- respektive
förvaltningsnivå genomförs och att åtgärder som bidrar till att Uppsala kommun
kan vara en bättre arbetsgivare och som ger en bättre situation för våra
medarbetare vidtas. Beslut om åtgärder som behöver tas av politiken sker bäst i
samband med framtagande av en ny verksamhetsplan. Åtgärder som ligger inom
ramen för förvaltningens delegation kräver inte beslut av nämnden. Resultaten för
enhetsnivå kommer göras lättillgängligt för utbildningsnämndens ledamöter och
ersättare.
Reservationer
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Gabriella Lange (M), Anna Johansson
(C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Vi önskade att resultatet av medarbetarundersökningen skulle presenteras enhetsvis för
nämnden. Det är önskvärt att kvalitetsutvecklingsarbetet sker öppet och transparent och
att resultaten genomgående redovisas på skol- och förskolenivå. På samma sätt är det
viktigt att det sker en grundlig analys av resultatet som även det redovisas för nämnden.
Vi yrkade därför dels att resultatet av medarbetarundersökningen presenteras enhetsvis
för nämnden, vilket bifölls, och dels att det till nämnden i november (tillsammans med en
fördjupad åtgärdsplan för kvalitetsuppföljning, se ärende 12) skulle ske en
återrapportering av analysen utifrån medarbetarundersökning, ett förslag som till vår
stora förvåning avslogs av de frra partierna som utgör vänstermajoriteten.
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Sammanfattning
Vid nämndens sammanträde den 25 september 2019 informerar Hanna Wärenfeldt,
enhetschef HR om resultatet från medarbetarundersökningen.
Chef kommunal förskola Erik Ojala, områdeschef grundskola Lotta Åkerman och chef
Kommunal gymnasieskola Christine Kastner Johnson informerar om respektive
skolforms arbete med arbetsmiljön på de olika enheterna.
Yrkanden
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik
Hultman (M), Gabriella Lange (M), Linnea Bjuhr (SD), Anna Johansson (C), Hanna
Victoria Mörck (V), Daniel Rogozinski (V), Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg
och Susanne Engström (M P) yrkar i första hand att resultatet av
medarbetarundersökningen presenteras enhetsvis för nämnden.
Christopher Lagerqvist (M) med instämmande från Fredrik Hultman (M), Gabriella
Lange (M), Anna Johansson (C), Jonas Segersam (KD) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar i
andra hand att det sker en återkoppling av analys utifrån medarbetarundersökningen
som redovisas på nämnden i november.

Beslutsgång
Ordförande ställer Jonas Segersams (KD) förslag mot avslag och finner att nämnden
bifallerJonas Segersams (KD) förslag.
Ordförande ställer därefter Christopher Lagerqvists (M) förslag mot avslag och finner
att nämnden avslår förslaget. Votering begärs och genomförs. Nämnden fastställer
följande propositionsordning: Den som vill avslå Christopher Lagerqvists (M) förslag
röstar JA och den som vill bifalla Christopher Lagerqvists (M) förslag röstar NEJ.
Ja-röst avger: Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (S), Asal Gohari (S), JanÅke Carlsson (S), Dima Sa rsour (S), Agneta Boström (S), Susanne Engström (MP), Hanna
Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V).
Nej-röst avger: Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M),
Gabriella Lange (M), Anna Johansson (C) och Linnea Bjuhr (SD).
Ordförande finner att nämnden beslutar, med 9 jaröster och 6 nejröster, att avslå
Christopher Lagerqvists (M) förslag.
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§142

Yttrande över remiss om förslag till åtgärdsprogram mot
omgivningsbuller 2019-2023
UBN-2019-5350
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lämna yttrande över förslag till åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2019-2023
i enlighet med reviderat förslag.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över gatu- och
samhällsmiljönämndens förslag till åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 20192023. Åtgärdsprogrammets främsta syfte är att minska omgivningsbullrets negativa
påverkan för kommuninvånarna.
Yrkanden
Hanna Victoria Mörck (V), med instämmande från Daniel Rogozinski (V) Helena
Hed man Skoglund (L), yrkar på att införa "de lagliga krav på" i stycket i yttrandet
under rubrik "yttrande" punkt 3, så att det lyder som följer:
"Det föreslås på sidan 10 att en utredning görs för att eventuellt införa ett
bidragssystem för att hjälpa förskolor/skolor att bullersanera sina lokaler och
utemiljöer. UBN står som delansvarig tillsammans med GSN och utredningen ska
vara klar 2020. Det behöver i programmet tydliggöras att en sådan utredning
behöver omfatta såväl kommunalt driven verksamhet som verksamhet som drivs av
fristående huvudman för att säkerställa de lagliga kraven på likvärdiga ekonomiska
villkor för olika huvudmän."
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden
bifaller densamma.
Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) tilläggsförslag mot avslag och
finner att nämnden bifaller densamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 9 september 2019.
Yttrande över remissversionen av Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2019-2023
Remiss: Förslag till åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2019-2023
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.

Justerandes sign
lyy

„i

Utdragsbestyrkande

Uppsala
kommun
Utbildningsnämnden
Protokoll

Sida 10 (27)

Sammanträdesdatum:
2019-09-25

§ 143

Yttrande över uppföljning av revisionsrapporter för åren 20162017
UBN-2019-5463
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lämna yttrande till Kommunrevisionen i enlighet med redovisat förslag.
Särskilda yttranden
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) lämnar följande särskilt yttrande:
Det är underligt att det inte finns en standard bland kommuner för hur uppgifter
om våra privatstyrda friskolor kan offentliggöras när det direkt relaterar till
skollokaler och kvaliteten i undervisningen och ett viktigt underlag för barn, unga
och vårdnadshavare inför val av förskola, skola och gymnasium.
Det finns idag verksamheter i kommunen som utför tillsyn och redovisar resultatet
för allmänheten på ett sätt som inte anses äventyra affärshemligheter och
sekretess. Det bör därmed gå att göra på ett liknande sätt även inom
utbildningsförvaltningens område.
På länken nedan finns Livsmedelskollen där det går att se vilka restauranger och
butiker som fått anmärkningar! tidigare tillsyn och om de åtgärdat felet efter
anmärkningen.
https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/tillstand-och-regler—livsmederochforsaljning/livsmedelskollen/?query=&page=&date=&isbeforedate=0&selectedTyp
es=&selectedResults=
Vänsterpartiet anser inte att skolan ska vara en marknad, där bara den som har
resurser och möjlighet att välja rätt fåren bra skolgång, istället ska alla skolor och
förskolor vara bra sådana. Men när denna marknad ändå finns, så är en fullgod
konsumentupplysning viktigt och bör kunna komma till stånd utan att stoppas av
sekretess på grund av fristående skolors affärshemligheter.
Sammanfattning
KPMG har av Uppsalas kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en
uppföljning av ett antal tidigare genomförda granskningar.
Efter genomförd uppföljning bedömer KPMG att berörda nämnder övergripande
har arbetat aktivt med de rekommendationer som lämnades i samband med de
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tidigare granskningarna. KPMG anser dock att det finns mer att göra för att
säkerställa att ändamålsenliga åtgärder vidtagits utifrån varje rekommendation.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden
bifaller densamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 20 augusti 2019.
Förslag på yttrande över uppföljning av revisionsrapporter för åren 2016-2017
Uppföljning av revisionsrapporter för åren 2016-2017, KRN-2019/30
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.
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§ 144

Motion om automatisering av närvarokontroll i klassrummen
UBN-2019-7226
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservationer
Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Avprickningen med tillhörande arbetsuppgifter är tidskrävande för lärarna och
politiken har ett uppdrag i att hjälpa lärarna att minska den administrativa
bördan. I Skellefteå, som exemplet i motionen bygger på, beräknade man att
det skulle minska bördan med 17 000 timmar. Det är värdefull tid som skulle
kunna läggas på viktigare sysslor för lärarna.
Datainspektionen har meddelat att man i Skellefteå inte hanterat detta på ett
korrekt sätt. Skellefteå Kommunen står dock på sig i frågan och vill få det
prövat rättsligt för att se vad som faktiskt gäller. Vid implementering av ett
sådant förslag är det givetvis av största vikt att man gör det i dialog med
berörda myndigheter och att man har rättsligt stöd för det så allt sköts korrekt.
Det är också viktigt att komma ihåg att detta är något som ligger i tiden, och inte
minst i framtiden. lnloggning på datorer och telefoner sker redan idag med
fingeravtryck och ansiktsigenkänning, kameror för övervakning finns redan på
skolor för övervakning och minska oroligheter och inbrott. Vidare kommer
sannolikt liknande lösningar implementeras i framtiden, det är troligen bara
en fråga om när.
Sammanfattning
Simon Alm (SD) föreslår i en motion väckt 29 april 2019
•

•
•

att utbildningsförvaltningen söker dialog med Skellefteå kommuns
motsvarande förvaltning om deras erfarenheter av automatiserad
närvarokontroll via ansiktsigenkänning
att uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda konsekvenser av ett
införande av närvarokontroll via ansiktsigenkänning
att utbildningsnämnden uppdras implementera automatiserad
närvarokontroll efter utbildningsförvaltningens utredning av
närvarokontroll via ansiktsigenkänning.

Justerandes sign

C))

Utd ragsbestyrkand e

Uppsala
kommun

Sida 13 (27)

Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Utbildningsnämnden
Protokoll

Yrkanden
Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot bifall av motionen och finner att
nämnden föreslår att avslå motionen.
Beredningsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 26 augusti 2019.
Motion av Simon Alm (SD) om automatisering av närvarokontroll i klassrummen
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.
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§ 145

Återrapport av åtgärder efter kvalitetsrapport
UBN-2019-2598
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen för komplettering av ärendet.

Särskilda yttranden
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Gabriella Lange (N), Anna Johansson
(C) och Jonas Segersam (KD) anmäler följande särskilt yttrande:
Inför ärendets avgörande hade vi förberett ett förslag till beslut att "nämnden
lägger redogörelsen till handlingarna och uppdrar till förvaltningen att senast till
nämnden i november återkomma med konkreta förslag på åtgärder för att stärka
kvaliteten inom kommunens skolor och förskolor, särskilt de med sämst resultat."
Som svar på detta valde emellertid ordföranden att yrka återremiss på förslaget
vilket vi hoppas leder till att våra önskemål hörsammas.
Vi ställer oss inte bakom de redovisade förslagen på åtgärder. Vi tycker åtgärderna
är för tunna och att det interna kvalitetsarbetet måste ges betydligt större
prioritet. Kvalitetsarbetet är avgörande för skolutvecklingen och för att fler elever
ska nå exempelvis gymnasiebehörighet. För de skolor som år efter år utmärker sig
med låga resultat måste åtgärder vidtas för att förändra situationen.
Vi hade önskat att det till nämnden hade funnits konkreta förslag på skolformsoch enhetsnivå utifrån vad som framkommit i kvalitetsgranskningen. På samma
sätt är det nödvändigt med en tydlig kostnadsuppföljning på enhetsnivå så att
styrningen kan bli bättre mot satta mål.

Sammanfattning
Vid nämndens sammanträde den 24 april 2019 redovisades kvalitetsrapporten för
pedagogisk verksamhet 2018.1samband med detta beslutade
utbildningsnämnden bland annat att uppdra till utbildningsförvaltningen att med
utgångspunkt i kvalitetsrapporten ta fram förslag på åtgärder, utöver vad som finns
i årets verksamhetsplan, som behövs för att höja kvaliteten och återkomma till
nämnden med dessa.
Förvaltningen föreslår ett stärkt fokus kring tydlig resursfördelning, ökad
samverkan samt utveckling av skolformernas rapporter.
Förslagen i ärendet syftar dels till att stärka nämndens och förvaltningens
beslutsunderlag så att åtgärder blir så träffsäkra som möjligt i att bidra till
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förbättrade studieresultat. Dels syftar en ökad samverkan till att stärka
skyddsnätet kring elever med stora stödbehov.
Behov av ytterligare åtgärder på övergripande förvaltnings- och nämndnivå bör
bedömas i samband med framtagande av nämndens verksamhetsplan för 2020.
Yrkanden
Helena Hedman Skoglund (L), med instämmande från Ulrik Wärnsberg (S), Susanne
Engström (MP), Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Gabriella Lange
(M) och Jonas Segersam (KD), yrkar att ärendet ska återremitteras till
utbildningsförvaltningen för komplettering av ärendet.
Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om nämnden avser avgöra ärendet idag eller om
nämnden vill återremittera ärendet och finner att utbildningsnämnden beslutar att
återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 9 september 2019.
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.
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§ 146

Uppföljning av skolklagomål och anmälan av kränkande
behandling första halvåret 2019
UBN-2019-6766
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga rapporten "uppföljning av skolklagomål och anmälan om kränkande
behandling till huvudman" till handlingarna.
Särskilda yttranden
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Gabriella Lange (M), Anna Johansson
(C) och Jonas Segersam (KD) anmäler följande särskilt yttrande:
Vi tycker att redovisningen är för grund. Vad blir åtgärderna ide fall det
förekommer upprepade kränkningar på en viss skola? Och vad speglar egentligen
anmälningsbenägenheten. Är det för få kränkningar som anmäls, eller för många?
Det är anmärkningsvärt att 96% av anmälningarna kommer från grundskolan,
finns det inte större problem inom förskola och gymnasium? Hur ska man i så fall
komma tillrätta med att anmälningarna speglar de faktiska förhållandena?
Redovisningen lämnar många frågetecken, och vi skulle önska en djupare analys
av resultaten.
Sammanfattning
Enligt rutinerna för skolklagomål och anmälan om kränkande behandling vid
kommunal verksamhet ska en uppföljning göras till nämnd två gånger per år eller när
nämnden så begär. Föreliggande rapport innehåller en uppföljning av skolklagomål
och anmälan om kränkande behandling för första halvåret 2019.
Beslutsgång

Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 9 september 2019.
Uppföljning av skolklagomål och anmälan om kränkande behandling till huvudman
1 januari - 30 juni 2019.
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.
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§ 147

Preliminära kunskapsresultat och frånvaro

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 25 september 2019 informerar
områdeschef grundskola Lotta Åkerman och chef Kommunal gymnasieskola Christine
Kastner Johnsson om preliminära kunskapsresultat och frånvaro från grundskola och
gymnasieskola läsåret 2018/19, kommunal huvudman.
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§ 148

Förstärkning av grundskolans och gymnasieskolans arbete
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
UBN-2019-7135
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

att för 2019 ge förvaltningen i uppdrag att förstärka fristående och kommunala
skolornas arbete inom NPF-området i enlighet med förslaget som redovisas i
föredragningen,
att för kommunalt driven grundskola ska del av pengarna användas för
kompetensutveckling för elevassistenter,

att för kommunalt driven gymnasieskola ska del av pengarna användas för
anställning av två socialpedagoger,

att resterande pengar inom respektive kommunal skolform används för
skoispecifik kompetensutveckling, inköp av material och liknande kostnader med
inriktning på NPF, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en återrapportering av hur
pengarna har nyttjats inom den kommunala huvudmannens skolor senast februari
2020.

Särskilda yttranden
Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (S) och Susanne Engström (MP)
lämnar följande särskilda yttrande:
För Mittenstyret är en fungerande skolgång för elever med funktionsnedsättning
ett viktigt fokusområde och vi arbetar för att hitta hållbara lösningar som
säkerställer att elever får det stöd de har behov av och rätt till. Uppsalas skolor
behöver bli bättre på att möta upp behov hos elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och ges hållbara ekonomiska förutsättningar för att göra
det. I och med detta beslut tas ett steg framåt och denna satsning innebär en
förstärkning av skolornas kompetens och ger skolorna möjligheter att göra
insatser som gör skillnad för dessa elever. Arbetet fortsätter för att hitta en modell
som ger stöd på individnivå.
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Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Lage Hedin (M), Anna Johansson (C)
och Jonas Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande:
Alliansen har under flera år drivit på hårt för att få till åtgärder förde elever som
inte uppfyller kraven för särskilt tilläggsbelopp men som ändå har behov av
individuella insatser. Många av dessa barn sägs ha problematiken
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, och därför har nu äntligen detta förslag till
beslut sent om sider kommit fram. Vi tycker det är synd att beslutet kommer först
nu i slutet av året, och vi hade egentligen velat se en modell där man förstärker
stödet till utsatta elever som inte upp fyller kraven för tilläggsbelopp över hela
linjen. Som det är nu ses dessa elever som en kostnad för skolorna och resurser
saknas för att ge adekvat hjälp.
Vi ser fram mot uppföljningen av insatser i form av kompetensutveckling av
elevassistenter samt socialpedagoger i gymnasiet, men hade helst sett en tydlig
idé för hur behoven hos samtliga barn och ungdomar med särskilda behov kan
mötas inom såväl för-, grund- som gymnasieskola. Egentligen borde man övervägt
att göra om hela modellen för ett bättre genomförande 2020. Det är inte seriöst att
anslå pengar i slutet av året bara för att "göra av med dem", man ska vara
ansvarsfull med skattepengar.
Linnea Bjuhr (SD) lämnar följande särskilt yttrande:
I ärendet är följande skrivet
"I nämndens verksamhetsplan anges som en strategi att fokus ska hållas på
tillgängliga lärmiljöer för alla elever, det vill säga miljöer tillgängliga oavsett
funktionsvariation, social bakgrund och könstillhörighet."
Det är de särskilda behoven som ska vara i centrum i det här sammanhanget
och ingenting annat. Därför blir Sverigedemokraterna något bestörta över
formuleringen kring just social bakgrund och könstillhörighet. Det är inget som
skiljer en person som är landsbygdsbo, stadsbo, kvinna eller man, föräldrar
med hög inkomst eller låg inkomst i frågan om att ha tillgång till skolans
miljöer såsom klassrum, toaletter och matsal. Här har vi ett antal skattekronor
att disponera och då bör de prioriteras till de som behöver de som mest, det vill
säga de med just neuropsykiatrisk nedsättning. Inte genom att exempelvis
anpassa skolans miljöer efter alla olika könstillhörigheter.
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) lämnar följande särskilda yttrande:
Vi ser att många med neuropsykiatriska funktionshinder hamnar i kläm i skolan
idag och det finns ett uppdämt behov av att ge bättre förutsättningar för barn och
unga att nå sin gymnasieexamen. Det föreslagna systemet för fördelning av
pengar för att förbättra förutsättningarna är bra, men vii Vänsterpartiet vill notera
till protokollet på att det tagit väldigt lång tid för styret att komma fram till vad
pengarna ska gå till, så pass lång tid att det inte tidsmässigt finns utrymme för
eventuella alternativa förslag, om fördelning av pengarna, om de ska hinna göra
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någon nytta inom detta verksamhetsår. Beslutet tas alltså i september för
innevarande år, inte för nästa år.
Sammanfattning
1 nämndens verksamhetsplan för 2019 ges förvaltningen i uppdrag att Uppsalas alla
barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande. 1 budgeten gjordes
från och med 2019 en förstärkning med 5,5 mnkr för grundskola och 2,0 mnkr för
gymnasieskola. Pengarna avser såväl fristående som kommunal verksamhet.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 13 september 2019
Arbetsutskottet har reviderat förvaltningens förslaget.
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§ 149

Information om garanti för tidiga stödinsatser
UBN-2018-1746
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Ny lagstiftning om nationell garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och
grundskolans lågstadium trädde i kraft den 1 juli 2019. Nämnden beslutade i juni 2018
bland annat att ge förvaltningen i uppdrag att vid nämndens sammanträde i
september 2019 återkomma med en uppföljning av garantin för tidiga stödinsatser.
Fokus och innehåll läsåret 2018/19 har varit att förbereda alla förskoleklasser på det
nya lagkravet kring tidiga stödinsatser så att det kan tillämpas fullt ut från och med
höstterminen 2019. Alla förskoleklasser har uppmanats att prova alla delar av det
obligatoriska kartläggningsmaterialet samt dela med sig av goda erfarenheter i
nätverk.
Det nya regelverket kring kartläggning av elevernas språkliga medvetenhet och
matematiska tänkande, tillämpas från hösten 2019 i alla förskoleklasser. Fortsatt
utvecklingsarbete kommer att ske med skolledare, förskollärare och
elevhälsopersonal. Stöd och hjälp ska ges till skolorna kring dokumentation av
kartläggningsmaterialet i Unikum och det ska tas fram ett förslag till
kommunövergripande årshjul för tidiga stödinsatser i förskoleklass. Fokus kommer att
hållas på att kartläggningsresultatet tas om hand så att eleverna ges rätt insatser så
tidigt som möjligt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 27 augusti 2019.

Justerandes sign

Utd ragsbestyrka nd e

Uppsala
kommun

Sida 22(27)

Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Utbiidningsnämnden
Protokoll

§150

Redovisning av karta efter simulering av skolval samt
besvarande av nämndinitiativ
UBN-2019-3732
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att med föredragningen i ärendet anse nämndinitiativet besvarat, samt
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Vid nämndens sammanträde i maj 2019 behandlades resultat av simulering av
skolval. I samband med detta gavs utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
en karta som visar avståndet från hemmet till den placerade skolan för de elever
som fick annorlunda skolor utifrån de olika modellerna. I bilagd karta och tabell
redovisas dessa avstånd för aktuella elever.
Vid nämndens sammanträde i juni 2019 anmäldes vidare ett nämndinitiativ från
moderaterna och centerpartiet genom Christopher Lagerqvist (M). I initiativet ställs
kompletterande frågor om simuleringen av skolvalet. I ärendet förtydligas hur
simuleringen har gått till. Utbildningsförvaltningen avser att fortsätta att jämföra olika
modeller och prova dem på ett mer omfattande underlag, exempelvis på ett
elevunderlag från flera årskurser. I arbetet samarbetar utbildningsförvaltningen med
antagningskanslier i andra kommuner samt arbetar för att etablera kontakt med
forskare inom området.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
densamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 28 augusti 2019.
Skolvalskarta för de 49 barnens skolplaceringar.
Tabell över de 49 barnens skolplaceringar.
Information om karta och tabell.
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.
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§151

Deltagande på kurser och konferenser

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att bevilja Jim Andersson (SD), Hanna Victoria Mörck (V) och Asal Gohari (S) deltagande
på konferens om rökfria skolgårdar den 12 september 2019,
att bevilja en person från nämnden att deltaga på beredningskonferens om program
och handlingsplan för digital transformation och utveckling,
att bevilja Asal Gohari (S) och en person från oppositionen att delta på konferens om
funktionshinderspolitiken och dess genomförande i Uppsala län,
att bevilja Jan-Åke Carlsson (S) och Agneta Boström (S) samt två personer från
oppositionen att delta på kommunrevisionens nämnddag den 25 oktober 2019, samt
att bevilja Dima Sarsour (S) och Petri Lähteennnäki (S) och två personer från
oppositionen deltagande på kommunrevisionens utbildning i etik och korruption i
kommunal verksamhet, den 22 oktober, 23 oktober eller 24 oktober 2019.
Sammanfattning
Följande inbjudningar har inkommit till utbildningsnämnden:
•
•
•
•
•

Kommunrevisionens inbjudan till nämnddag, den 25 oktober,
Inbjudan till beredningskonferens om program och handlingsplan för digital
transformation och utveckling, den 3 oktober,
Konferens om funktionshinderspolitiken och dess genomförande i Uppsala
län, den 25 oktober
Kommunrevisionens utbildning i etik och korruption i kommunalverksamhet,
den 22 oktober, 23 oktober eller 24 oktober, samt
Konferens om rökfria skolgårdar den 12 september.

Asal Gohari (S) och Linnea Bjuhr (SD) informerar om deras möte med barnombudet i
Uppsala län.
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§152

Anmälningsärenden

Initiativ

•
•

•

Nämndinitiativ "Gör Uppsala kommuns skolor till mobilfria zoner" av Jonas
Segersam (KD) och Anna Johansson (C), UBN-2019-8166
Nämndinitiativ "Genomför vaccinationskampanj mot antisemitism" av Jonas
Segersam (KD), Hanna Victoria Mörck (V) och Anna Johansson (C), UBN-20198165
Nämndinitiativ "Jämförelse regelverk placerings förskola" av Gabriella Lange
(M), Jonas Segersam (KD) och 011e Romlin (C), UBN-2019-8132
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§ 153

Delegationsärenden
UBN-2019-0009

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga förteckning av anmälningsärenden och delegationsbeslut för perioden
2019-06-11 - 2019-09-25 till handlingarna.
Sammanfattning
Anmälda handlingar till utbildningsnämnden den 25 september 2019.
1. Delegationsbeslut under perioden 2019-05-11 - 2019-09-24
• Ange yttranden om detaljplaner och program, 7.1.6
• Besluta att inte lämna ut handling, 7.1.4
• Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg - kommunal och fristående
verksamhet, 7.4.4
• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskola, fritidshem och annan pedagogisk
omsorg som erbjuds i stället för förskola/fritidshem samt öppen
fritidsverksamhet, 7.4.7
• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola,
7.5.3
• Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg - kommunal och fritsående
verksamhet 7.4.4
• Rätt till omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, 7.4.11
• Mottagande och placering av elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola,
7.5.2
• Skolskjuts enligt reglemente, 7.5.13
• Busskort med befintlig linjetrafik enligt reglemente, 7.5.14
• Medgivande att få fullgöra skolplikten på annat sätt, 7.5.15
• Beslut i individärenden som ej delegerats till annan delegat, 7.6.1
• Resor mellan bostad och skola, 7.6.18
• Stöd till inackordering för gymnasieelever, 7.6.19
• Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder, 7.6.21
• 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 ifråga om huruvida elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, 7.6.25
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2. Yttranden över detaljplaner
• Yttrande gällande detaljplan för Vaksala Kyrkskola, PBN 2017-002094, UBN-20194580
• Yttrande gällande detaljplan för del av kvarteret Klockaren Librobäck 12:8. 12:9,
PBN 2015-003691, UBN-2019-4727
• Yttrande gällande detaljplan för Almtunaskolan, PBN-2015-00236, UBN-20195636
• Yttrande gällande detaljplan för del av kvarteret Kvarnen, PBN-2015-003445,
UBN-2019-5415
3. Domar och beslut
• Kammarrättens beslut, laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om
prövningstillstånd i mål nr 5837-18, UBN-2018-5227
• Förvaltningsrättens beslut, laglighetsprövning enligt kommunallagen
(2017:725), UBN-2019-2503
• Förvaltningsrättens beslut, utdömande av vite, UBN-2017-3846
• Förvaltningsrättens beslut, laglighetsprövning enligt kommunallagen
(2017:725), UBN-2019-3540
• Förvaltningsrättens beslut, laglighetsprövningen enligt kommunallagen
(2017:725), UBN-2019-3654
• Förvaltningsrättens beslut, skolskjuts enligt skollagen (2010:800), UBN-20192560
• Kammarrättens beslut, tillämpning av skollagen; fråga om prövningstillstånd,
UBN-2019-2699
• Högsta förvaltningsdomstolens beslut, Inhibition av beslut enligt skollagen,
fråga om prövningstillstånd, UBN-2019-2699
4. Skrivelser/Avtal/Rapporter
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), UBN2019-6565
• Styrelsen Ung Företagsamhet i Uppsala län årsredovisning för räkenskapsåret
2018-01-01- 2018-12-31
• Katedralskolans kvalitetsrapport 2018, uppdaterad den 5 september 2019
• Lärarförbundets yttrande till Mål och Budget, 2019-09-23

5. Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2019
• Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling - juni,
juli 2019
6. Protokoll från utskott
• Protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskottets sammanträde 2019-06-10
• Protokoll från utbildningsnämndens grundskoleutskott, 2019-09-04
• Protokoll från utbildningsnämndens gymnasieutskott, 2019-09-12

7. Protokoll från facklig samverkan
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8. Protokoll/protokollsutdrag - övrigt
• Sammanträdesprotokoll från kommunala handikapprådet, 2019-06-14

9. Inbjudningar/ Konferenser
• Inbjudan till konferens tobaksfri skoltid och rökfria skolgårdar, 2019-09-12
• Inbjudan till nämnddag, arrangör Kommunrevisionen, 2019-10-25
• Inbjudan till beredningskonferens om program och handlingsplan för digital
transformation och utveckling, 2019-10-03
• Inbjudan till utbildning om etik och korruption i kommunalverksamhet,
arrangör Kommunrevisionen, 22, 23 eller 24 oktober 2019
• MUCF:s rikskonferens, 2019-11-27 - 2019-11-28
10. Övrigt
•

Exempel på vad som kan ge tilläggsbelopp
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