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Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (5), ordförande 
Mohamad Hassan (L), Le vice ordförande 
Mats Gyllander (M), tjänstgörande ersättare 
Caroline Hoffstedt (S) 
Therez Almerfors (M) 
Erik Dagnesjö (S) 
Madeleine Andersson (M), tjänstgörande ersättare 
Eva Christiernin (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Stefan Hanna (-) 
Simon Alm (SD) 
Rickard Malmström (MP) 
Karolin Lundström (V), tjänstgörande ersättare 
Jonas Segersam (KD) 
Hanna Victoria Mörck (V) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Asal Gohari (S) 
Maria Patel (S) 
Jonas Petersson (C) 
Helena Nordström-Källström (MP) 
David Perez (SD) 

Övriga närvarande 

Ola Hägglund, ekonomidirektör. Lena Grapp, stadsjurist. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(7) 
i: f 



Uppsala 
kommun 

Sida 3(5) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§270 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkand e 
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§271 

Ersättningar för pedagogisk verksamhet år 
2020 
KSN-2019-03119 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet år 2020. 

Reservation 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilda yttranden 

Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt 
yttrande: 
Vi hade lagt en egen budget för Uppsala kommun på kommunfullmäktige, vilket skulle 
inneburit andra ersättningar för Utbildningsnämnden. För vår del är det viktigt att 
prioritera kärnuppdraget inom förskola, skola och gymnasium, och istället skära på 
onödig administration. Därför hade även ersättningarna sett annorlunda ut med ett 
borgerligt styre av kommunen. 

Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vänsterpartiet röstade i Kommunfullmäktige förvår egen budget. Den som beslutades bli 
kommunens budget, var (S, MP, L) minoritetsstyrets budget och det är den som förslaget 
om pedagogisk verksamhet utgår ifrån. I Vänsterpartiets budget hade skolan haft något 
mer pengar att förfoga över. Då vi ser att vi nu är framme vid det så kallade demografiska 
gapet, där utgifterna växer medan intäkterna inte ökar i tillräcklig omfattning och 
eftersom vi bör ha ett överskott på ca 2 procent över en konjukturcykel så sänker vi 
överskottsmålet något under den tid då utgifterna kräver det, för att senare öka igen. I 
den högkonjunktur vi precis lämnar har vi varit med och beslutat om stora överskott för 
att rusta oss för denna situation. Det är att ta ansvar för skolan, och för Uppsala. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Jag har inte ställt mig bakom någon av de föreslagna alternativen för Mål och budget. 
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Yrkanden 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Simon Alm (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att förvaltningen ska återkomma 
med ett förslag i linje med nedanstående motivering: 
"Sverigedemokraterna (SD) vill att kommunens resurser till elever fördelas rättvist. Därför 
föreslår vi att de delar i ärendet som berör 
invandringsrelaterade extraersättningar tas bort. Även den socioekonomiska 
strukturersättningen föreslår vi minskas ned. De pengar som genom dessa förändringar 
sparas ska istället omfördelas till elevpengen, för att gagna alla elever i kommunen, 
oavsett var de eller deras föräldrar är födda. Genom en sådan omfördelning får alla 
kommunens elever större möjligheter till utveckling. Gällande den lagstadgade 
modersmålsundervisningen så föreslår SD en effektivisering av verksamheten med 25 %." 

Bestutsgång 

Ordförande ställer först ärendets avgörande idag mot Simon Alms (SD) 
återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter föreliggande förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Enligt skolförordningen och gymnasieförordningen ska bidraget till enskilda 
huvudmän fastställas per kalenderår. Kommunfullmäktige fastställer bidragen efter 
förslag av utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2019 
• Bilaga 1, Förslag till ersättningar pedagogisk verksamhet 2020 daterat 7 

november 2019 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 21 november 2019 § 181 
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