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Plats och tid

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, klockan 16.00-17.50

Beslutande

Cecilia Forss (M), ordförande
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e vice ordf
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf
Marcus Nåsby (M)
Sara Dennås (M)
Mats Jonsson (C)
Ulla Johansson (KD)
Tomas Lindh (S)
Helen Sverkel (S)
Peter Lööv Roos (MP)
Lisa Skiöld (V)

övriga deltagande

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

utses att justera

Bengt Sandblad (S)

Justeringens
plats och tid

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Munin, 2012-01-19

Underskrifter

Sekreterare

Ersättare:

Gustaf Almkvist (M)
Anna-Lena Ettemo (FP)
Ingvild Segersam (KD)
Mattias Kristenson (S)

Paragrafer 1-23
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum
Datum för

2012-01-10

anslags uppsättande

2012-01 -23

Datum för anslags
nedtagande
Besvärstiden utgår

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

2012-02-14
2012-02-13

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad
UVA^

Kerstin Sundqvist, sekreterare
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§1
Föredragningslista
Föredragningslistan fastställes med följande tillägg:
Budget för år 2012 - Barn- och ungdomsnämnden
Lokalplanering
Föregående protokoll

§2
Budget för år 2012 - Barn- och ungdomsnämnden. Dnr BUN-2011 -0374
Beslut
att

i enlighet med kontorets förslag avge budget för år 2012 till
kommunstyrelsen.

Reservationer
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Helen Sverkel (S), Peter Lööv Roos
(MP) och Lisa Skiöld (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande, bilaga 1.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-01-10 till budget för år 2012 till
kommunstyrelsen.
Nämnden beslutade den 20 december 2011, § 354, om ersättningar för
pedagogisk verksamhet samt att nämnden i januari 2012 fastställer
fördelningen inom verksamhetsområdet fritid och kultur.

§3
Föregående protokoll
Fråga ställs om föregående protokoll. Protokoll kommer att skickas ut till
ledamöter och ersättare i nämnden.
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§4
Lokalplanering
Presentation ges om nya organisationen för kontoret för samhällsutveckling
och vilka nämnder som kontoret arbetar för, däribland
fastighetsägarnämnden som ansvarar för bland annat pedagogiska lokaler.

§5
Val av utskott 2012-2014
Beslut
att

inrätta ett arbetsutskott för perioden 2012-2014 bestående av fem
ledamöter och två ersättare,

att

inrätta ett individutskott för perioden 2012-2014 bestående av fem
ledamöter och två ersättare, samt

att

inrätta ett upphandlingsutskott för perioden 2012-2014 bestående av
fem ledamöter och två ersättare.

Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-01-03 till beslut.
Föreslås att nämnden inrättar ett arbetsutskott, individutskott och
upphandlingsutskott bestående av fem ledamöter och två ersättare i
respektive utskott. Upphandlingsutskottet sammanträder då upphandling av
verksamhet föreligger.
>4ribefst/fs/coff
Beslut
att

arbetsutskottet består av följande
Ledamöter

Ersättare
Ulla Johansson (KD
ordf Lisa Skiöld (V)

Cecilia Forss (M), ordförande
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e vice
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf
Mats Jonsson (C)
Miriam Hollmer (MP)
Förslag
Majoriteten föreslår Cecilia Forss (M), ordförande, Malin Sjöberg (FP), 1:e
vice ordförande och Mats Jonsson (C) som ledamöter och Ulla Johansson
(KD) som ersättare i arbetsutskottet.
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Oppositionen föreslår Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordförande och Miriam
Hollmer (MP) som ledamöter och Lisa Skiöld (V) som ersättare i
arbetsutskottet.
Individutskott
Beslut
att

individutskottet består av följande

Ersättare
Ulla Johansson (KD)
Malin Sjöberg Högrell (FP), ordförande Peter Lööv Roos (MP)
Mattias Kristenson (S), vice ordförande
Marcus Nåsby (M)
Mats Jonsson (C)
Lisa Skiöld (V)
Förslag
Majoriteten föreslår Malin Sjöberg (FP), ordförande, Marcus Nåsby (M) och
Mats Jonsson (C) som ledamöter och Ulla Johansson (KD) som ersättare i
individutskottet.
Ledamöter

Oppositionen föreslår Mattias Kristenson (S), vice ordförande och Lisa Skiöld
(V) som ledamöter och Peter Lööv Roos (MP) som ersättare i
individutskottet.
Upphandlingsutskott
Beslut
att

upphandlingsutskottet består av följande
Ledamöter

Ersättare
Ulla Johansson (KD
Lisa Skiöld (V)

Cecilia Forss (M), ordförande
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e vice ordf
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf
Mats Jonsson (C)
Miriam Hollmer (MP)
Förslag
Majoriteten föreslår Cecilia Forss (M), ordförande, Malin Sjöberg (FP), 1:e
vice ordförande och Mats Jonsson (C) som ledamöter och Ulla Johansson
(KD) som ersättare i upphandlingsutskottet.
Oppositionen föreslår Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordförande och Miriam
Hollmer (MP) som ledamöter och Lisa Skiöld (V) som ersättare i
upphandlingsutskottet.
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§6
Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2012-2014. Dnr BUN-2011-0889
Beslut
att

enligt förslag utse befattningar/funktioner med beslutsattest för år
2012 till och med år 2014, samt

att

delegera till direktören för kontoret för barn, ungdom och
arbetsmarknad att utse sakgranskare för år 2012 till och med år
2014.

Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2011-12-15 till beslut.
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.
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§7
Revideringar och tillägg av Strukturersättning vårterminen 2012 inom
förskoleverksamhet och grundskoleverksamhet. Dnr BUN-2011-0374
Beslut
att
för vårterminen 2012 fastställa strukturersättningens storlek till 959
kronor per barn och år för Funbo förskola, 14 092 kronor per barn
och år för Gunnars förskola, 11 003 kronor per barn och år för
Nåntuna förskola, 8 725 kronor per barn och år för Opalens förskola,
8 991 kronor per barn och år för Västra Stenhagens förskola och
12 776 kronor per barn och år för Löfteslandets förskola,
att

för vårterminen 2012 fastställa strukturersättningens storlek till
26 107 kronor per elev och år i årskurs 3-6 och 22 932 kronor per
elev och år i förskoleklass och årskurs 1-2 för von Bahrs skola,

att

för vårterminen 2012 fastställa strukturersättningens storlek till
10 093 kronor per elev och år från förskoleklass till och med årskurs
9 för Kyrkskolan, Källskolan och Trädgårdsskolan, samt

att

för vårterminen 2012 fastställa strukturersättningens storlek till 7 565
kronor per elev och år från förskoleklass till och med årskurs 9 för
Uppsala Enskilda skola.

Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-01-04 till beslut.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 20 december
2011 om ersättningar till de pedagogiska verksamheterna 2012.
I nämndens budget för strukturersättningar inom förskoleverksamheten
saknades fem förskolor. Därav föreslår kontoret nämnden att besluta enligt
förslag.
Nämndens beslut innebar bland annat att strukturersättningen till skolorna
skulle utgå från 2011 års nivå och att minska dessa med 409 kronor.
Beslutet för ovan skolor kom att bli felaktigt i budgeten. Kontoret föreslår
att nämnden reviderar beslutet om ersättningar för dessa skolor
innebärande en minskning med 409 kronor per elev och år.
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§8
Verksamhetsberättelse - underlag till kommunstyrelsens
förvaltningsberättelse 2011. Dnr BUN-2011-0834
Beslut
att

bordlägga ärendet.

Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-01-02 till beslut.
Cecilia Forss (M) föreslår med instämmande av övriga ledamöter att
bordlägga ärendet.
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§9
Inriktning av barn- och ungdomsnämndens medborgardialog. Dnr
BUN-2011-0898
Beslut
att
i enlighet med kontorets förslag fastställa inriktning och tidsplan för
nämndens medborgardialoger,
att

utse Marcus Nåsby (M) och Peter Lööv Roos (MP) att representera
nämnden i Trafiksäkerhetsrådet under perioden 1 januari 2012 - 31
december 2014,

att

utse Anna-Lena Ettemo (FP) och Helen Sverkel (S) att representera
nämnden i Folkhälsorådet under perioden 1 januari 2012 - 31
december 2014,

att

utse Sara Dennås (M) och Mattias Kristenson (S) som nämndens
kontaktpolitiker till Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd (SUE)
under perioden 1 januari 2012 - 31 december 2014,

att

utse Ingvild Segersam (KD) och Tomas Lindh (S) som nämndens
kontaktpolitiker till Uppsala Föreningsråd under perioden 1 januari
2012 - 31 december 2014,

att

utse Mats Jonsson (C) och Ylva Stadell (S) som nämndens
kontaktpolitiker till Handikappföreningarnas samarbetsorganisation i
Uppsala (HSO) under perioden 1 januari 2012 - 31 december 2014,

att

utse Anna-Lena Ettemo (FP) och Helen Sverkel (S) som nämndens
kontaktpolitiker till Föreningen Fyrisgården under perioden 1 januari
2 0 1 2 - 3 1 december 2014,

att

varje ledamot och ersättare representerar nämnden med arvode vid
ett tillfälle per år, för åren 2012-2014, i dialoger med elever" Hur är
läget",

att

utse Ulla Johansson (KD) och Lisa Skiöld (V) som nämndens
kontaktpolitiker till Mötesplatsen under perioden 1 januari 2012 - 31
december 2014,

att

utse Gustaf Almkvist (M) och Miriam Hollmer (MP) som nämndens
kontaktpolitiker till Föreningen Ungdomens Hus under perioden
1 januari 2012 - 31 december 2014,

att

nämnden representeras vid dialogforum för unga med
funktionsnedsättning under perioden 1 januari 2012 - 31 december
2014,

att

nämnden representeras vid möte om barnfattigdom,
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att

nämnden representeras vid möte på Bälinge skola, samt

att

arvode utgår för ovan valda kontaktpolitiker i medborgardialoger.

Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2011-12-27 till beslut.
Kontoret föreslår inriktning och tidsplanering av nämndens
medborgardialoger för perioden 1 januari 2012 till och med 30 juni 2012.

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde

Barn- och ungdomsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-01-10

Sid
10

§10
Motion, väckt av Mona Szatmari Waldau (V), ang rätt till heltid, samt
Motion, väckt av Marlene Burwick m fl (alla S), om att göra heltid till
en rättighet i Uppsala. Dnr BUN-2011-0800 och BUN 2011-0867
Beslut
att
som svar på motion angående rätt till heltid respektive motion om att
göra heltid till en rättighet i Uppsala till kommunstyrelsen avge
upprättat förslag till yttrande.
Reservationer
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Helen Sverkel (S), Peter Lööv Roos
(MP) och Lisa Skiöld (V) reserverar sig till förmån för Peter Lööv Roos
(MP) yrkande.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2011-11-25 till beslut.
I motion väckt av Hona Szatmari Waldau (V) föreslås barn- och
ungdomsnämnden vid konkurrensutsättning skriva in rätten till heltid i
kontrakten. I motion väckt av Marlene Burwick m fl (alla S), om att göra
heltid till en rättighet i Uppsala kommun föreslås att alla nämnder och
styrelser med arbetsgivaransvar i Uppsala kommun ska erbjuda alla
medarbetare som så önskar att utöka sin arbetstid upp till heltid. På
nämndens kontor finns inga deltidstjänster och nämnden har inte för avsikt
att tillskapa sådana tjänster. Nämnden påpekar att det inte finns någon
laglig möjlighet att skriva in rätten till heltid i kontrakten vid upphandling av
tjänster vid konkurrensutsättning. Vid verksamhetsövergång gäller att
rättigheter och skyldigheter som gäller vid tidpunkten för övergången till
den nya arbetsgivaren.
Yrkanden
Peter Lööv Roos (MP) yrkar bifall till motionen med tillägg om att undantag
måste kunna göras,.för mycket små utförare.
Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med kontorets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Peter Lööv Roos (MP) yrkande mot eget
och finner bifall till eget yrkande.
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§11
Motion, väckt av Ulrik Wärnsberg (S), om kostpolitiskt program. Dnr
BUN-2011-0477
Beslut
att
som svar på motion om Kostpolitiskt program till kommunstyrelsen
avge upprättat förslag till yttrande innebärande att nämnden föreslår
att motionen ska avslås.
Reservationer
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Helen Sverkel (S), Peter Lööv Roos
(MP) och Lisa Skiöld (V) reserverar sig till förmån för Bengt Sandblads (S)
yrkande.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2011-12-19 till beslut.
I motion väckt av Ulrik Wärnsberg (S) om Kostpolitiskt program föreslås att
kommunen tar fram ett policydokument eller kostpolitiskt program om
måltider för all kommunfinansierad verksamhet. Nämnden anser inte att
ytterligare riktlinjer i form av policydokument eller kostpolitiskprogram
skulle innebära någon större skillnad mot hur förhållandena är idag.
Landstingets undersökning Liv och hälsa visar glädjande nog inte på något
större problem med att ungdomar inte äter lagad lunch eller middag. Enligt
uppgift från Vård & bildning följer de Livsmedelsverkets rekommendationer.
Gällande fristående förskolor eller grundskolor tecknar inte nämnden avtal.
Gällande vård och omsorgsverksamheter framförs i förfrågningsunderlag
och i avtal att maten ska vara näringsriktig. Nämnden gör uppföljningar av
dessa verksamheter. Nämnden föreslår att motionen ska avslås.
Yrkanden
Bengt Sandblad (S) yrkar bifall till motionen.
Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med kontorets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Bengt Sandblads (S) yrkande mot eget
och finner bifall till eget yrkande.
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§12
Motion av Stavros Giangozoglou (S) om lika villkor för alla utförare av
skattefinansierad pedagogisk verksamhet. Dnr BUN-2011-0478
Beslut
att
till kommunstyrelsen avge upprättat yttrande över motion av Stavros
Giangozoglou (s) om lika villkor för alla utförare av skattefinansierad
pedagogisk verksamhet, innebärande att motionen avstyrkes.
Reservationer
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Helen Sverkel (S), Peter Lööv Roos
(MP) och Lisa Skiöld (V) reserverar sig till förmån för Bengt Sandblads (S)
yrkande.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2011-12-14 till beslut.
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att utreda möjligheten att
ersätta fristående pedagogiska verksamheter för sina faktiska
lokalkostnader enligt lagstiftarens avsikt om likabehandlingsprincipen och
för att uppnå konkurrensneutralitet. Remissen anger att nämnderna har att
beakta kommunalekonomiska konsekvenser. Nämnden föreslås avstyrka
motionen.
Yrkanden
Bengt Sandblad (S) yrkar bifall till motionen.
Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med kontorets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Bengt Sandblads (S) yrkande mot eget
och finner bifall till eget yrkande.
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§13
Delrapport - Fysiskt aktivitet på recept (FaR). Dnr BUN-2011-0106
Beslut
att

lägga delrapporten om Fysisk aktivitet på recept till handlingarna.

Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2011-12-19 till beslut.
Barn- och ungdomsnämnden (nämnden) beslutade den 28 april 2011 att
bevilja projektet Fysisk aktivitet på recept 100 000 kronor "i syfte att
metoden ska permanentas och därigenom komma alla kommunens barn
och ungdomar till godo". Man gav också kontoret för barn, ungdom och
arbetsmarknad (UAK) uppdraget att utvärdera projektet efter
genomförande för redovisning till nämnden.
FaR-metoden har visat sig vara ett effektivt sätt att öka elevernas fysiska
aktivitet och att uppmärksamma riskerna med för många stillasittande
aktiviteter. Arbetsgången som elevhälsan arbetat efter har dock varit
tidskrävande och antalet återbesök och uppföljningar kan behöva
reduceras. Projektledarens ambition är att leda projektet till läsårets slut
samt att genomföra ytterligare en projektutvärdering av insatsen i sin
helhet som kan innebära att metoden permanentas.

§14
Efterfrågan och tillgång på förskoleplatser. Dnr BUN-2008-0031
Beslut
att

ta informationen om efterfrågan och tillgång på förskoleplatser till
protokollet.

Ärendet
Kontoret informerar om efterfrågan och tillgång för förskoleplatser.
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§15
Tillsynsärende
Kontoret informerar om planerade tillsynsbesök på Storgården och Estia
förskola den 20 januari 2012.

§16
Information - Barnomsorgsadministrationen
Kontoret informerar om övergången av barnomsorgsadministrationen från
Styrelsen för teknik och service till barn- och ungdomsnämnden.
Övergången skedde den 1 januari 2012.
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§17
SUF kunskapscentrum - fortsatt finansiering. Dnr BUN-2012-0018
Beslut
att

bidra till S U F kunskapscentrum 1 januari 2012 - 31 december 2012
med 295 000 kr,

att

bidra till S U F kunskapscentruml januari 2013 - 30 juni 2013 med
147 500 kr, samt

att

medel tas från budget för Vård och omsorg.

Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-01-02 till beslut.
Barn- och ungdomsnämnden har genom en överenskommelse med
Regionförbundet, Uppsala län, från och med våren 2009 bidragit till S U F
kunskapscentrum årligen med 175 000 kr. S U F Kunskapscentrum stödjer
barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller
andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan, startade våren
2009. S U F står för Samverkan Utveckling Föräldraskap. Kunskapscentret
är ett samverkansprojekt mellan Regionförbundet, Landstingets Centrum
för funktionshinder, Uppsala läns samtliga kommuner och F U B .
För närvarande drivs Kunskapscentret som ett projekt, som pågår till och
med juni 2012. En plan för Kunskapscentrums fortsättning till och med
30 juni 2013 ligger till grund för ansökan om fortsatt finansiering.
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§18
Avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan
Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län. Dnr BUN-2011-0899
Beslut
att
godkänna avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20
år med bilaga "Gemensamma riktlinjer för arbetet med barn och
ungdomar i behov av särskilt stöd", tillsammans med Landstinget i
Uppsala län, socialnämnden för barn och unga samt utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden för perioden 2012-01-01 - 2014-12-31.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2011-12-21 till beslut.
Nytt samverkansavtal till stöd för barn och unga i behov av särskilt stöd
föreslås för perioden 2012 -2014. Avtalet har anpassats till ny lagstiftning
och tillhörande gemensamma riktlinjer har reviderats i syfte att tydliggöra
parternas ansvarsområden och ge direktiv för samverkan kring
målgruppen. Avtalet syftar till att barn och ungdomar ska få sina behov
tillgodosedda i ett tidigt skede. Tidigare samverkansavtal löpte ut 2010-1231.

§19
Rapporter
Föreligger ej.

§20
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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§21
Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser (för
kännedom)
Beslut
att
lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser
till handlingarna.
Ärendet
I ärendet anmäles inbjudningar, skrivelser och kallelser enligt lista.

§22
Delegationsbeslut
Beslut
att

lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet.

Ärendet
I ärendet anmäles delegationsbeslut enligt lista.

§23
Protokoll
Beslut
att

lägga anmälda protokoll till handlingarna.

Ärendet
Anmäles protokoll från nämndsammanträde 2011-12-08 och 2011-12-20.
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Särskilt yttrande i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun
2012-01-10, angående ärende 1.0.1
Budget 2012

V i inom de rödgröna partierna i barn- och ungdomsnämnden är mycket missnöjda med den
borgerliga majoritetens mycket bristfälliga hantering av hela budgetärendet.
Budgeten skulle ha tagits redan den 8 december. Då återremitterade majoriteten hela budgeten
utan förklaringar. En extra nämnd kallades in till den 20 december. Till extramötet skickades
handlingarna inte ut förrän som e-post kvällen innan mötet. Inte heller vid detta möte kunde
man komma till beslut om hela budgeten, utan återremitterade vissa delar med oklara
uppdrag. Inför sammanträdet den 10 januari har inga nya handlingar skickats ut och ärendet
fanns inte heller upptaget på föredragningslistan. En preliminär version med oklara ändringar
skickades ut av nämndens ordförande på eftermiddagen före sammanträdet. En ny handling
delades sedan ut på bordet under sammanträdet.
V i anser att detta sätt att hantera nämndens budget på är inkompetent och omöjliggör också
för nämndens ledamöter att förbereda sig på ett rimligt sätt.
Den borgerliga majoriteten saknar respekt för nämndens ansvar och för ledamöternas
möjligheter att fullfölja sitt uppdrag.
V i lägger ingen skuld för allt trassel på tjänstemännen. De har hamnat i en omöjlig situation.
Det är den borgerliga majoriteten som inte klarat av sin uppgift.
När det gäller innehållet i budgeten hänvisar vi till våra tidigare reservationer i nämnden och i
kommunfullmäktige.

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

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden
Peter Lööv Roos, tjänstgörande ersättare

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden
Lisa Skiöld, ledamot

